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�  2011מר�  $ ית מהדורה שמינ $תקנו� אחיד לקרנות בשיטת ממוצע היחסי

 � קרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר $עמיתי

 

  
  ופרשנות הגדרות –' א פרק

   �  הגדרות 

 

 הכנסה לו ואי� בריאותו מצב מחמת עצמו לכלכל מסוגל שאינו מי � עצמו ברשות עומד אינו •

 זקנה קצבת או ילאומ לביטוח המוסד של כללית נכות קצבת למעט, אחר מקור מכל או מעבודה

 .לאומי לביטוח המוסד של

 

 אחת שנה לפחות במש' עימה שגר ובלבד, נפטרה בו ביו% מבוטחת של זוגה ב� � מבוטחת אלמ� •

 המגורי% תקופת לעניי�.  משות) ילד לה% ויש המועד באותו עימה שגר או המועד לאותו עד רצופה

 של די� פסק לפי הזוג ב� של ונותיומז בתשלו% המבוטחת חויבה שבשלה תקופה ג% בחשבו� תובא

 .מוסמכת שיפוטית ערכאה

 
 :ובלבד שהתקיימו בו אחד משני אלה, ב� זוגה של פנסיונרית ביו% בו נפטרה � פנסיונרית אלמ� •

היה לב� זוגה של הפנסיונרית לפני חודש הזכאות הראשו� לקצבת זקנה וגר עימה  )1(

 ;במש' לפחות שנה אחת רצופה עד ליו% בו נפטרה

יה לב� זוגה של הפנסיונרית לאחר חודש הזכאות הראשו� לקצבת זקנה וגר עימה ה )2(

ובלבד שביו% בו נפטרה הגיע ב� , במש' לפחות שנתיי% רצופות עד ליו% בו נפטרה

  .הזוג לגיל קצבת זקנה

� של מזונותיו בתשלו% הפנסיונרית חויבה שבשלה תקופה ג% בחשבו� תובא המגורי% תקופת לעניי

�  .מוסמכת שיפוטית ערכאה של די� פסק פיל הזוג ב

  

 אחת שנה לפחות במש' עימו שגרה ובלבד, נפטר בו ביו% מבוטח של זוגו בת � מבוטח אלמנת •

 תקופת לעניי�.  משות) ילד לה% ויש המועד באותו עימו שגרה או המועד לאותו עד רצופה

 פסק לפי הזוג בת של יהמזונות בתשלו% המבוטח חויב שבשלה תקופה ג% בחשבו� תובא המגורי%

�  .מוסמכת שיפוטית ערכאה של די

 
 :ובלבד שהתקיימו בה אחד משני אלה, בת זוגו של פנסיונר ביו% בו נפטר �  פנסיונר אלמנת •

הייתה לבת זוגו של הפנסיונר לפני חודש הזכאות הראשו� לקצבת זקנה וגרה עימו  )1(

 ;במש' לפחות שנה אחת רצופה עד ליו% בו נפטר

זוגו של הפנסיונר לאחר חודש הזכאות הראשו� לקצבת זקנה וגרה עימו  הייתה לבת )2(

ובלבד שביו% בו נפטר הגיעה בת הזוג , במש' לפחות שנתיי% רצופות עד ליו% בו נפטר

  .לגיל קצבת זקנה

� בת של מזונותיה בתשלו% הפנסיונר חויב שבשלה תקופה ג% בחשבו� תובא המגורי% תקופת לעניי

  .מוסמכת שיפוטית ערכאה של די� פסק לפי הזוג

 
, האחרוני% הרצופי% החודשי% �12 ב במשק הממוצע השכר של חודשי ממוצע � ממוצע שכר אמד� •

: להל�( לקצבה הראשו� הזכאות לחודש הראשו� ביו%, במשק הממוצע השכר פורס% שלגביה%
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� בכל במשק הממוצע השכר סכו% בחשבו� יובא כאמור הממוצע חישוב לצור'). לאמד� חודשי

 לקצבה הראשו� הזכאות לחודש שקד% החודש מדד שינוי שיעור לפי מעודכ� כשהוא לאמד� חודש

 .לאמד� חודש מדד לעומת

 
  :אלה משני אחד � זוג ב� •

 ; פנסיונרית או מבוטחת של בעלה )1(

 ערכאה של בהחלטה פנסיונרית או מבוטחת של כבעלה בציבור כידוע שהוכר מי )2(

 .לכ' המוסמכת שיפוטית

 
 :אלה משתי אחת � וגז  בת •

 ;פנסיונר או מבוטח של אשתו )1(

 ערכאה של בהחלטה פנסיונר או מבוטח של כאשתו בציבור כידועה שהוכרה מי  )2(

 .לכ' המוסמכת שיפוטית

  

     � 1פרישה מוקדמת גיל •

לתקנו� בהתא% ' 1גיל כאמור בנספח א � 1955לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל  )1(

  .לחודש לידתה

 .60גיל  � ואיל'  1955אישה שנולדה מחודש מאי לגבי גבר ולגבי  )2(

 

 .לתקנו� בהתא% למי� המבוטח ולחודש לידתו' גיל כאמור בנספח א �  2זקנה קצבת גיל •

 

 .ביטוח חודש עבור מבוטח בשל לקר� ששולמו התשלומי% כל ס' �  ביטוח חודש עבור גמולי� דמי •

  

 :אחד משני אלה � הורה •

 פרנסתו וכל עצמו ברשות עומד שאינו, שנפטר פנסיונר או מבוטח שלאו אמו  אביו )1(

 ;נפטר בו ביו% המנוח על הייתה

 וכל עצמו ברשות עומד שאינו, שנפטר פנסיונר או מבוטחב� זוגו של  שלאו אמו  אביו )2(

 .נפטר בו ביו% המנוח על הייתה פרנסתו

  

  .הכנסה סמ לפקודת) 2(2 או) 1(2 בסעיפי% כאמור ממקורות מבוטח של הכנסה �  מעבודה הכנסה •

 

 .2003 אוקטובר חודש �  הקובע החודש •

 
 .2003 באוקטובר 1  יו% �  הקובע המועד •

 

 .האוצר במשרד הביטוח על המפקח �   המפקח •

 

                                                  
  1.4.04יו% בתוק) מ   � 1' תיקו� מס 1
  1.4.04יו% בתוק) מ   � 1' תיקו� מס 2
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 עסקי על הפיקוח לחוק. ד78 סעי) לפי שבהסדר הותיקות לקרנות שמונתה נהלהיהמ �  המינהלה •

 .ביטוח

  

 .הקר� את לנהל הדי� הוראות פי על שנקבע מי � הקר� הנהלת •

 

• � אצל לעבוד שעבר בקר� מבוטח של ביטוחו המש' את המסדיר הסכ% �  3ביטוח המשכת הסכ

 לקר� לשל% שמבקש או לקר� המעביד עובדי צירו) בדבר הסכ% הקר� לבי� בינו נחת% שלא מעביד

 .בעצמו גמולי% דמי

 

• � .משכר מינימו% לחודש 5% � 4הפרש מינימו

  .מ"עובדי ההסתדרות בער� הגימלאות המרכזית של ק �הקר�  •

   

 .לתקנו� 80 סעי) לפי שמונתה ועדה � שבהסדר ותיקות קרנות של לעררי� רפואית ועדה •

 

החודש המאוחר מבי� כל החודשי% שבשלו צבר אד% זכות  � 5חודש אחרו� בפנסיה תקציבית •

 ככל שבמהל' תקופת צבירת, ואול%; לקצבה אצל מעביד שעל עובדיו חל הסדר פנסיה תקציבית

חודשי% או יותר  24האמור אי� לו זכויות לקצבה בגי� תקופה של  הפנסיה הזכויות לקצבה בהסדר

החודש המאוחר מבי� כל  � ) תקופת ההפסקה: להל�( 1995בינואר  1שנסתיימה לאחר יו% 

 .החודשי% שבשלו הוא צבר זכות לקצבה לפני תקופת ההפסקה

  

  :אלה משני אחד �  ביטוח חודש •

 משיכה בוצעה שלא ובלבד, המבוטח בשל גמולי% דמי הקר� יבלהק עבורו חודש )1(

 ; החודש אותו בעד הגמולי% מדמי כלשהי

 .נכות קצבת למבוטח הקר� שלמה עבורו חודש )2(

  
  
  

 420  זה חודש לפני שצבר מבוטח בשל מקיפה בתכנית בקר� ביטוח חודש �  עוד- ביטוח חודש •

 . בקר� יותר או ביטוח חודשי

�   � זו הגדרה לעני

 יובא �  יסוד בתכנית ביטוח חודשי בה שצבר מקיפה בתכנית בקר� מבוטח לגבי )1(

� דמי שיעור שבי� ביחס מוכפל כשהוא יסוד בתוכנית בקר� ביטוח חודש כל בחשבו

 שיעור לבי� החודש באותו בתוק) שהיו הדי� הוראות לפי יסוד לתכנית המרבי גמולי%

 ;החודש באותו בתוק) שהיו הדי� הוראות לפי מקיפה לתכנית המרבי גמולי% דמי

 הוא בו חודש בחשבו� יובא לא �  נכות קצבת וקיבל מלא נכה שהיה בקר� מבוטח לגבי   )2(

 ; המלאה נכותו בשל מהקר� נכות קצבת קיבל

                                                  
  1.8.05בתוק) מיו%  � 5' תיקו� מס 3
  1.2.10בתוק) מיו%  � 6' תיקו� מס 4
  1.2.10בתוק) מיו%  � 6' תיקו� מס 5
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 ביטוח חודש כל בחשבו� יובא �  נכות קצבת וקיבל חלקי נכה שהיה מבוטח לגבי   )3(

 דמי בגי� מבוטחת משכורת לש הסכו% שבי� ביחס מוכפל כשהוא הנכות בתקופת

 .החודש באותו המבוטחת המשכורת לבי� גמולי%

 

 . 2003 אוקטובר חודש � הבסיס חודש •

 

, פנסיונר שאירי קצבת, זקנה לקצבת הראשו� הזכאות חודש �  לקצבה הראשו� הזכאות חודש •

 . העניי� לנסיבות בהתא%, מבוטח שאירי קצבת או נכות קצבת

 

 על הקר� והנהלתאו מי מטעמו  המבוטח חתמו בו החודש �  6ביטוח תהמשכ הסכ� נחת� בו חודש •

 באותו ההסכ% על הקר� והנהלתאו מי מטעמו  המבוטח חתמו לא וא%. ביטוח המשכת הסכ%

 המאוחר, או הנהלת הקר� מי מטעמו, החתימה של המבוטח ל מועדח בו החודש � החודש

 .ניה%מבי

 

 בקר� המבוטח של הביטוח חודשי כל מבי� %המוקד הביטוח חודש �  7ביטוח המשכת חודש •

 .ביטוח המשכת הסכ% של תחולתו בתקופת
  

  :אלה כל מבי� המוקד% החודש �  מבוטח של הצטרפות חודש •

 ;בקר� המבוטח לזכות שרשומי% הביטוח חודשי כל מבי� המוקד% הביטוח חודש )1(

�בקר המבוטח לזכות שרשומי% הביטוח חודשי כל מבי� המוקד% הביטוח חודש   )2( 

  .שבהסדר אחרת ותיקה

  
  

  . בטל �  8קצבאות לעדכו� ראשו� חודש •

  

  . בטל �  9קצבאות לעדכו� אחר חודש •

  

  .�1995 ה"התשנ, ]משולב נוסח[ הלאומי הביטוח חוק � הלאומי הביטוח חוק •

 

 .�1958ח"התשי, השכר הגנת חוק �  השכר הגנת חוק •

 
 .�1959ט"התשי, ]נוסח משולב[ )ו%ושיק תגמולי%( הנכי% חוק � )ושיקו� תגמולי�( הנכי� חוק •

  

 .�1975ה"התשל, דרכי% תאונות לנפגעי הפיצויי% חוק � דרכי� תאונות לנפגעי הפיצויי� חוק •

 

 .�1981 א"התשמ, ביטוח עסקי על הפיקוח חוק � ביטוח עסקי על הפיקוח חוק •

 
, )שיקו%ו תגמולי%( במערכה שנספו חיילי% משפחות חוק � במערכה שנספו חיילי� משפחות חוק •

 .   �1950י"התש

                                                  
  1.8.05בתוק) מיו%  � 5' תיקו� מס 6
  1.8.05בתוק) מיו%  � 5' תיקו� מס 7
     . לחוק הפיקוח) א(1ט78התאמת התקנו� האחיד לפי סעי)  8
 לחוק הפיקוח) א(1ט78התאמת התקנו� האחיד לפי סעי)  9
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 .�1963 ג"התשכ, פיטורי% פיצויי חוק � פיטורי� פיצויי חוק •

  

 .�1961 א"התשכ, והצמדה ריבית פסיקת חוק �  ריבית פסיקת חוק •

  

 . �1987ז"התשמ, מינימו% שכר חוק � מינימו� שכר חוק •

 
 .�1970 ל"התש, איבה פעולות לנפגעי תגמולי% חוק � איבה פעולות לנפגעי תגמולי� חוק •

 
 השכר לבי� מבוטח של ביטוח בחודש מבוטחת משכורת שבי� היחס �  10ביטוח בחודש שכר יחס •

 עבור הגמולי% דמי לקר� שולמו בו לחודש שקד% החודש של או הביטוח חודש של במשק הממוצע

 היחס יחושב � כאמור לגבי חודש במשק ממוצע שכר פורס% לא. מביניה% המאוחר, הביטוח חודש

   .הממוצע השכר �אמד לפי

 

 של האחרוני% הביטוח חודשי �60ב השכר יחסי של חודשי ממוצע � 11עתידי בחודש שכר יחס •

 . בקר� המבוטח

 

  �ממוצע שכר יחס •

)1(   � כל של חודשי ממוצע � פעיל לא מבוטח שאיר וקצבת מבוטח של זקנה קצבת לעניי

 שכר יחסי 420 �מ למעלה מבוטח צבר. בקר� המבוטח של הביטוח בחודשי השכר יחסי

  � 12בקר� שלו ביטוח בחודשי

 הגבוהי% השכר יחסי 420 לפי כאמור הממוצע יחושב �לצור' חישוב קצבה   )א(

 .המבוטח של ביותר

 יחושב � לתקנו� 52או  12בהתא% לסעיפי%  עודפות שני% מענק חישוב לצור'  )ב(

 .13בקר� המבוטח של הביטוח בחודשי השכר יחסי כל לפי כאמור הממוצע

)2(   � אלה כל צירו) לחלוקת השווה הסכו% � פעיל מבוטח שאיר וקצבת נכות קצבת לעניי

 :פעיל מבוטח ושאיר לנכה כוללת ביטוח בתקופת

 למעלה מבוטח צבר. בקר� המבוטח של הביטוח בחודשי השכר יחסי כל ס'  )א(

 השכר יחסי 420 בחשבו� יובאו � בקר� שלו ביטוח בחודשי שכר יחסי 420 � מ

 .14מבוטחה של ביותר הגבוהי%

 .עתידית ביטוח בתקופת עתידי בחודש שכר יחס מכפלת  )ב(

  

  

                                                  
  1.8.05בתוק) מיו%  � 5' תיקו� מס 10
  1.8.05בתוק) מיו%  � 5' תיקו� מס 11
  1.8.05בתוק) מיו%  � 5' תיקו� מס 12
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  1.2.10בתוק) מיו%  � 6' תיקו� מס 14



  

  

�  2011מר�  $ ית מהדורה שמינ $תקנו� אחיד לקרנות בשיטת ממוצע היחסי

 � קרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר $עמיתי

 

• �  :אלה שני בו שהתקיימו מי � יתו

 : מאלה אחד הוא   )1(

 ; שנפטר פנסיונר או מבוטח של ילדו  )א(

 ;שנפטר פנסיונר או מבוטח של המאומ2 ילדו  )ב(

 המנוח על הייתה פרנסתו שכל, שנפטר פנסיונר או מבוטח של החורג ילדו  )ג(

 .נפטר בו ביו%

 : מאלה אחד בו תקיימוה   )2(

 ; שני% 21 לו מלאו טר%  )א(

 :האלה המועדי% מ� אחד בכל עצמו ברשות עומד אינו  )ב(

 ; שני% 21 לגיל הגיעו לפני )1(

 .הפנסיונר או המבוטח נפטר בו ביו% )2(

 

 :אלה כל בו שהתקיימו מי �  מבוטח •

 להוראות בהתא% זה מועד לאחר אליה הצטר) או הקובע למועד עד לקר� הצטר) הוא   )1(

 ; ו�התקנ

 ;ביטוח חודשי בקר� לזכותו רשומי%   )2(

 . פנסיונר אינו הוא   )3(

 
 חודשי% שלושה של תקופה במש' גמולי% דמי לקר� בשלו שולמו שלא מבוטח �  פעיל לא מבוטח •

 .פעיל מבוטח להיות חזר לא עוד וכל, ומעלה רצופי%

   

 .פנסיונר וא מבוטח ואינו חיובית כספית יתרה בקר� לזכותו שרשומה מי �  לשעבר מבוטח •

  

 או רצופי% חודשיי% תשלומי% של בדר' גמולי% דמי לקר� בשלו שמשולמי% מבוטח � פעיל מבוטח •

 .מהקר� נכות קצבת שמקבל מי

  

 בתקופה שבהסדר אחרת ותיקה לקר� או לקר� שהצטר) מבוטח � הביניי� קבוצת מבוטח •

 ובלבד, )ההצטרפות עדמו: להל�( 1995 במר2 31 ביו% וסיומה 1995 בינואר 1 ביו% שתחילתה

 :אלה שני בו שהתקיימו

 למועד שקדמו החודשי% �24ב שבהסדר אחרת ותיקה בקר� או בקר� בוטח לא הוא   )1(

 ;ההצטרפות

 שקדמו החודשי% �24ב תקציבית פנסיה הסדר חל עובדיו שעל מעביד אצל עבד לא הוא   )2(

 .ההצטרפות למועד

  

  . לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכ� המחירי% מדד � מדד •
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 . בטל �  15קצבאות לעדכו�  בסיסי מדד •

 

 חודשי �12ב המבוטח של המבוטחות המשכורות של חודשי ממוצע � 16מבוטחות משכורות ממוצע •

 תובא האמור הממוצע חישוב לצור'. הביטוח המשכת לחודש שקדמו בקר� שלו האחרוני% הביטוח

� לחודש שקד% החודש מדד שינוי לפי מעודכנת כשהיא ביטוח בחודש מבוטחת משכורת בחשבו

 חודש עבור הגמולי% דמי לקר� שולמו בו לחודש שקד% החודש מדד לעומת הביטוח המשכת

 .הביטוח

  

 חלק או, עובדיו לגבי החל הפנסיה שהסדר מעביד �  תקציבית פנסיה הסדר חל עובדיו שעל מעביד •

 הסכ% עמו חתמה הקר� ואשר, המעביד מקופת או המדינה מאוצר קצבה תשלו% הוא, מה%

 .  הקובע המועד לפני זכויות רציפות

  

   �  ביטוח בחודש מבוטחת משכורת •

 הגמולי% דמי בשיעור מבוטח של ביטוח חודש עבור גמולי% דמי לחלוקת השווה סכו%   )1(

 ).גמולי� דמי בגי� מבוטחת משכורת: להל�( החודש באותו

ובלבד שאינה קצבת נכות  הקר�מ נכות קצבת למבוטח שולמה עבורו ביטוח חודש לגבי   )2(

 ככל � גמולי% דמי בגי� מבוטחת למשכורת יצור) �  )ד(34או סעי) ) 1ד(32לפי סעי) 

  :17אלה שני למכפלת השווה סכו% �  שקיימת

 נכות לקצבת הראשו� הזכאות בחודש פעיל מבוטח קצבת לחישוב הקובע השכר  )א(

��לתקנו 67 סעי) לפי נכות קצבת שולמה בו לחודש עד מעודכ; 

 .הנכה של נכותו שיעור  )ב(

  

 מסוגל אינו מכ' וכתוצאה, בריאותו מצב מחמת נפגע לעבוד מכושרו 30% שלפחות מבוטח �  נכה •

 במש', כישוריו או הכשרתו, השכלתו לפי לו המתאימה אחרת עבודה בכל או בעבודתו לעבוד

 .רצופי% ימי% �90 מ למעלה של תקופה

 

 . מלא נכה שאינו נכה � חלקי נכה •

 

 אינו מכ' וכתוצאה, בריאותו מצב מחמת נפגע לעבוד מכושרו 70% שלפחות מבוטח �  מלא נכה •

, כישוריו או הכשרתו, השכלתו לפי לו המתאימה אחרת עבודה בכל או בעבודתו לעבוד מסוגל

  .  רצופי% ימי% �90מ למעלה של תקופה במש'

 

                                                  
 . לחוק הפיקוח) א(1ט78התאמת התקנו� האחיד לפי סעי)  15

 1.8.05בתוק) מיו%  � 5' תיקו� מס 16

 1.2.10בתוק) מיו%  � 6' תיקו� מס 17
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 בי�, העני� לפי, איזו� או שלילי או חיובי הפרש �  אקטוארי ואיזו� אקטוארי גרעו�, אקטוארי עוד- •

 במאז� שנקבעו כפי, הקר� התחייבויות כלל לבי�, האקטוארית העתודה למעט, הקר� נכסי כלל

 .המפקח להנחיות ובכפו) הכנסה מס לתקנות בהתא% שנער' אקטוארי

 

 .הקר� של אקטוארי לאיזו�, הצור' במידת, ישמש אשר הקר� מנכסי חלק � אקטוארית עתודה •

 

 .התקנו� להוראות בהתא% זקנה קצבת לו משלמת שהקר� מי �  נרפנסיו •

 

 ].חדש נוסח[ הנזיקי� פקודת � הנזיקי� פקודת •

 

 ].חדש נוסח[ הכנסה מס פקודת � הכנסה מס פקודת •

 

• �  .�1994 ד"התשנ, ממלכתי בריאות ביטוח חוקכהגדרתה ב � קופת חולי

 

 .  הממוצע השכר מאמד� 5% � מינימו� קצבת •

 

 : מאלה אחת כל �  בהסדרש ותיקה קר� •

  ; מ"בע העובדי% של סוציאלי לביטוח מוסד מבטחי%   )1(

)2(   � ; מ"בע שיתופית אגודה ותגמולי% לפנסיה מרכז מקפת קר

 ;מ"בע ההסתדרות משק ועובדי פועלי של הפנסיה קר� �  נתיב   )3(

)4(   � שיתופית אגודה – בישראל מקצועיי% ובלתי חקלאיי% לפועלי% ופנסיה ביטוח קר

 ;מ"בע

)5(   � ;מ"בע. ש.א ציבוריות ועבודות הבני� פועלי של והפנסיה הביטוח קר

)6(   � ;מ"בע ההסתדרות עובדי של המרכזית הגימלאות קר

 ;מ"בע הדסה לעובדי הפנסיה קופת   )7(

)8(   � .מ"בע" אגד" חברי של הגמלאות קר

 

 . נכות קצבת לקבלת בבקשות טיפול למטרת מינתה שהקר� רופא � הקר� רופא •

 

 :להמא אחד � מבוטח שאיר •

)1( � ;מבוטח אלמנת או מבוטחת אלמ

 ;יתו%  )2(

 .הורה  )3(
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 :מאלה אחד �  פנסיונר שאיר •

)1( � ; פנסיונר אלמנת או פנסיונרית אלמ

 ; יתו% )2(

 .הורה )3(

 

 :אלה שני מבי� הגבוה � 18 ביטוח בחודש גמולי� דמי שיעור •

 לפי, העניי� לנסיבות בהתא%, יסוד לתכנית או מקיפה המרבי לתכנית הגמולי% דמי שיעור )1(

 �  מקיפה לתכנית כאמור המרבי השיעור לעניי�. הביטוח בחודש בתוק) שהיו הדי� תהוראו

 עבור התחייבויותיו לכיסוי לקר� העביר שהמעביד הגמולי% דמי שיעור לפי ייקבע הוא

 ;פיטורי% פיצויי חוק לפי המבוטח

  .קיבוצי הסכ% או הסדר, הסכ% כל לפי לקר� בפועל ששולמו הגמולי% דמי שיעור )2(

  

 רגיל ביטוח לחודש קצבה שיעור � ) באחוזי�( פרישה דחיית בתקופת ביטוח לחודש קצבה שיעור •

 בהתא%, הקובע מהחודש החל רגיל ביטוח לחודש קצבה שיעור או) באחוזי%( הקובע החודש לפני

 . 0.0833% בתוספת, העניי� לנסיבות

 

  �  )באחוזי�( הקובע החודש לפני  רגיל ביטוח לחודש קצבה שיעור •

 התקופה ואור' המבוטח של הראשו� הביטוח לחודש בהתא% לתקנו�' ב בנספח כאמור רשיעו

 .בנספח כהגדרת% שלו הכוללת

  

  �  )באחוזי�( הקובע מהחודש החל רגיל ביטוח לחודש קצבה שיעור •

 ;0.1667% �  הביניי% קבוצת מבוטח שאינו מבוטח לגבי )1(

 .0.1333% �  הביניי% קבוצת מבוטח לגבי )2(

 

 יעלה לא מקרה ובכל, האלה המכפלות שתי לצירו) השווה שיעור �) באחוזי�( נהזק קצבת שיעור •

 :70%  על זה שיעור

 חודשי בס') באחוזי%( הקובע החודש לפני רגיל ביטוח לחודש קצבה שיעור מכפלת )1(

 ;הקובע לחודש שקדמה בתקופה המבוטח של הביטוח

 חודשי בס') חוזי%בא( הקובע מהחודש החל רגיל ביטוח לחודש קצבה שיעור מכפלת )2(

 .זקנה קצבת לגיל להגיעו ועד הקובע מהחודש החל בתקופה המבוטח של הביטוח

 

 ובכל, אלה שני לצירו) השווה שיעור �) באחוזי�( פרישתו שדחה למבוטח זקנה קצבת שיעור •

 :70% על זה שיעור יעלה לא מקרה
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 דחיית ופתבתק ביטוח לחודש קצבה בשיעור מבוטח של פרישה דחיית תקופת מכפלת )1(

 ; )באחוזי%( פרישה

 ).באחוזי%( זקנה קצבת שיעור )2(

 

 .מינימו% שכר בחוק כהגדרתו  �  לחודש מינימו� שכר •

 

  � במשק ממוצע שכר •

 יהודה מאזור עובדי% כולל לא, שכיר למשרת ממוצע שכר �  2001 דצמבר לחודש עד )1(

� תהמרכזי הלשכה ידי על שפורס% כפי, כלשהו חודש בשל, עזה וחבל שומרו

 ;לסטטיסטיקה

 בשל, בלבד ישראלי% לעובדי%, שכיר למשרת ממוצע שכר  �  2002 ינואר מחודש החל )2(

 .החישוב למועד עד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שפורס% כפי, כלשהו חודש

 

 :אלה שני למכפלת השווה סכו% �   19פעיל לא מבוטחחישוב קצבת ל קובע שכר •

 ; המבוטח של ממוצע שכר יחס )1(

 הביטוח לחודש עד האחרוני% הרצופי% החודשי% �12ב הממוצע השכר של חודשי עממוצ )2(

� לצור'. מביניה% המאוחר, הקובע לחודש שקד% לחודש עד או של המבוטח בקר� האחרו

 מעודכ� כשהוא כאמור חודש בכל הממוצע השכר בחשבו� יובא, כאמור הממוצע חישוב

 אותו מדד לעומת לקצבה הראשו� ותהזכא לחודש שקד% החודש מדד שינוי שיעור לפי

 .החודש

 

 :אלה שני למכפלת השווה סכו% �   פעיל מבוטחחישוב קצבת ל קובע שכר •

 ;המבוטח של ממוצע שכר יחס )1(

)2( � .הממוצע השכר אמד

 

  .הגרגוריאני הלוח למניי� �  חודש, שנה •

  

 .רפנסיונ שאירי וקצבת זקנה לקצבת זכאות ורק א' הכוללת פנסיה תכנית �  יסוד תכנית •

 
 קצבת, מבוטח שאירי קצבת, זקנה לקצבת זכאות ורק א' הכוללת פנסיה תכנית �  מקיפה תכנית •

 .נכות וקצבת פנסיונר שאירי

 
 .זקנה קצבת לגיל הגיעו לאחר בקר� מבוטח שצבר ביטוח חודשי כל ס' �  פרישה דחיית תקופת •

  

 לבי� זקנה לקצבת טחמבו יצא בו החודש שבי� בתקופה החודשי% כל ס' � פרישה הקדמת תקופת •

 . זקנה קצבת לגיל יגיע הוא בו החודש
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 :אלה שני מבי� הנמו' � מבוטח של ביטוח תקופת •

 ;בקר� המבוטח של  הביטוח חודשי כל ס' )1(

)2( 420.  

  

 :אלה שני מבי� הנמו' � עתידית ביטוח תקופת •

 או נכות לקצבת המבוטח של הראשו� הזכאות בחודש שתחילתה בתקופה החודשי% כל ס' )1(

,  העני� לנסיבות בהתא%, פעיל מבוטח שאיר לקצבת שאיר של הראשו� הזכאות ודשבח

 ;זקנה קצבת לגיל � נפטר אלמלא – להגיע היה יכול או יגיע המבוטח בו בחודש וסיומה

 .המבוטח של הביטוח תקופת לבי� 420 בי� הפרש )2(

 

 :אלה שני צירו)  � פעיל מבוטח ושאיר לנכה כוללת ביטוח תקופת •

 ;המבוטח של יטוחב תקופת )1(

  .עתידית ביטוח תקופת )2(

 

 .נספחיו על זה תקנו� � הקר� תקנו�, תקנו� •

  

 .�1964ד"התשכ, )גמל קופות ולניהול לאישור כללי%( הכנסה מס תקנות � הכנסה מס תקנות •

  

   �  פרשנות

 א) זכר בלשו� האמור וכל, משמעו רבי% בלשו� א) יחיד בלשו� זה בתקנו� האמור כל  .א

� .אחרת מפורשת הוראה מופיעה א% אלא, עומשמ נקבה בלשו

 כ� א% אלא, הכנסה מס בתקנות לו הנודעת המשמעות תהא זה בתקנו� אחרלכל מונח   .ב

 .זה בפרק אחרת נקבע
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  בקר� ביטוח –' ב פרק

  

 :הקובע המועד אחרי לקר� לראשונה הצטרפות .1

 מבוטח הוא א% רק הקובע המועד לאחר לקר� לראשונה להצטר) רשאי יהיה אד%  .א

 ובלבד, )הקודמת הקר�: להל�( שבהסדר אחרת ותיקה לקר� בשלו התשלומי% שהופסקו

 :האלה התנאי% כל שהתקיימו

 24 על עולה אינה הקודמת בקר� שלו האחרו� הביטוח מחודש שחלפה התקופה )1(

 ;חודשי%

 לקר� המעביד עובדי צירו) בדבר הסדר או הסכ% מכוח הינה לקר� ההצטרפות )2(

 ;בעהקו המועד לפני שנעשה

 הדרושי% המסמכי% כל את לה וציר), להצטרפות בקשה לקר� הגיש המבוטח )3(

 .לבירורה

 אצל לקצבה זכויות שצבר מי על ג%, המחויבי% בשינויי%, יחולו )א( קט� סעי) הוראות  .ב

חודש האחרו� הובלבד שהתקופה שחלפה מ, תקציבית פנסיה הסדר חל עובדיו שעל מעביד

חודשי% וכ� התקיי% בנוס) לתנאי% המנויי% בסעי)  24בפנסיה תקציבית אינה עולה על 

 � :20ג% אחד מאלה) 3(�ו) 2)(א(קט

חילת צבירת הזכויות לקצבה אצל מעביד שעל עובדיו חל הסדר פנסיה תקציבית ת )1(

 ;1995בינואר  1החלה לפני יו% 

תקופה שחלפה בי� חודש הביטוח האחרו� בקר� ותיקה אחרת שבהסדר לבי� ה )2(

החל לצבור זכויות לקצבה אצל מעביד שעל עובדיו חל הסדר החודש הראשו� בו 

 .חודשי% 24אינה עולה על , פנסיה תקציבית

 

 :המשכתו או ביטוח חידוש .2

 או פעיל מבוטח של למעמד פעיל לא מבוטח של ממעמד לעבור רשאי יהיה מבוטח  .א

 חרלא ,)הביטוח חידוש: להל�( העניי� לנסיבות בהתא%, פעיל מבוטח של במעמד להמשי'

 :21האלה התנאי% כל לגביו שהתקיימו ובלבד, הקובע המועד

 שבהסדר אחרת ותיקה בקר� או בקר� האחרו� הביטוח חודשבי�  שחלפה התקופה )1(

� ;חודשי% 24 על עולה אינה ,בקר� הביטוח את לחדש המבוטח ביקש בו החודש לבי

 לקר� המעביד עובדי צירו) בדבר הסדר או הסכ% מכוח נעשה הביטוח חידוש )2(

 .הקובע המועד לפני שנעשה

 לבי� בינו נחת% שלא מעביד אצל לעבוד שעבר מבוטח, )א( קט� בסעי) האמור א) על  .ב

� גמולי% דמי לקר� לשל% המבקש מבוטח או לקר� המעביד עובדי צירו) בדבר הסכ% הקר

 או פעיל מבוטח של למעמד פעיל לא מבוטח של ממעמד לעבור רשאי יהיה, בעצמו
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 כל לגביו שהתקיימו ובלבד,  העניי� לנסיבות בהתא%, פעיל מבוטח לש במעמד להמשי'

 :22האלה התנאי%

 המבוטח ביקש בו החודש לבי� בקר� האחרו� הביטוח חודשבי�  שחלפה התקופה )1(

 ;חודשי% 24 על עולה אינה ,בקר� הביטוח את לחדש

 בנוסח, המשכת ביטוח הסכ% על חתמו הקר� והנהלת או מי מטעמו המבוטח )2(

 :את התנאי% הבאי%, היתר בי�, הכולל, המפקח באישור הקר� הנהלת לכ' שקבעה

  מי או לשעבר מעבידו, מעבידו, המבוטח ידי על ישולמו הגמולי% דמי  )א(

 .מטעמ%

: להל�( הביטוח המשכת חודש בשל המבוטח של המבוטחת המשכורת  )ב(

 .מבוטחות משכורות ממוצע על תעלה לא) בסיסית מבוטחת משכורת

 תפחת לא הביטוח המשכת חודש בשל המבוטח של חתהמבוט המשכורת  )ג(

 :הבאי% מהסכומי%

 ובלבד, מעבודה הכנסתו סכו% – מעבודה הכנסה לו שיש מבוטחלגבי  )1(

 ;מבוטחות משכורות ממוצע על יעלה שלא

 במשק המינימו% משכר 50% – מעבודה הכנסה לו שאי� מבוטח לגבי )2(

 .מינימו% שכר חוק לפי

 בתקופת הבסיסית המבוטחת המשכורת תא להגדיל רשאי יהיה המבוטח  )ד(

 שנה במהל' השינוי ששיעור ובלבד, ביטוח להמשכת הסכ% של תחולתו

 בתקופה במדד שיחולו השינויי% בתוספת 2% על יעלה לא קלנדרית

 .האמורה

 המשכורת את להגדיל רשאי יהיה המבוטח, )ד( משנה בפסקת האמור א) על  )ה(

 עד הביטוח להמשכת %הסכ של תחולתו בתקופת הבסיסית המבוטחת

 מדד שינוי שיעור לפי מעודכ� כשהוא מבוטחות משכורות ממוצע לגובה

 המבוטחת המשכורת את להגדיל המבוטח ביקש בו לחודש שקד% חודש

)�, הביטוח המשכת לחודש שקד% החודש מדד לעומת) ההגדלה חודש: להל

 אינה ההגדלה חודש לבי� ביטוח המשכת חודש בי� שחלפה שהתקופה ובלבד

 .חודשי% 24 על עולה

 – כי בזאת מובהר, ספק הסר למע�  )ו(

 המשכת להסכ% בהתא% שבוצע מבוטח בשל גמולי% דמי תשלו% )1(

 לא הביטוח המשכת הסכ% נחת% בו לחודש שקד% חודש בשל ביטוח

 למחלה אכשרה ותקופת מזערית אכשרה תקופת לצור' בחשבו� יובא

 .זה לתקנו� 66 בסעי) כאמור קודמת

)2( � 66 בסעי) כאמור" מבוטח של מותרת ביטוח הפסקת קופתת" לעני

� להיות חזר בו החודש או לקר� המבוטח הצטר) בו החודש, לתקנו

 .הביטוח המשכת הסכ% נחת% בו החודש יהיה בקר� פעיל מבוטח
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ג% על מי שצבר זכויות , בשינויי% המחויבי%, יחולו) ב(�ו) א(וראות סעיפי% קטני% ה  .ג

ובלבד שהתקופה שחלפה , עובדיו חל הסדר פנסיה תקציביתלקצבה אצל מעביד שעל 

חודשי% וכ� התקיי% בנוס) לתנאי%  24מהחודש האחרו� בפנסיה תקציבית אינה עולה על 

 :23שבאות% סעיפי% ג% אחד מאלה) 2(המנויי% בפסקה 

חילת צבירת הזכויות לקצבה אצל מעביד שעל עובדיו חל הסדר פנסיה תקציבית ת )1(

 ;1995בינואר  1החלה לפני יו% 

תקופה שחלפה בי� חודש הביטוח האחרו� בקר� או בקר� ותיקה אחרת שבהסדר ה )2(

לבי� החודש הראשו� בו החל לצבור זכויות לקצבה אצל מעביד שעל עובדיו חל 

 .חודשי% 24אינה עולה על , הסדר פנסיה תקציבית

  

 :פנסיה תוכניות בי� מעבר .3

 לתכנית לעבור רשאי אינו שבהסדר חרתא ותיקה בקר� או בקר� יסוד בתכנית מבוטח  .א

 התנאי% לגביו והתקיימו ובכתב מראש אישור המפקח לכ' נת� א% אלא, בקר� מקיפה

 בדקה שהקר� לכ' בכפו) והכול, העניי� לנסיבות בהתא%, לתקנו� 2 או 1 בסעי) כאמור

 כאמור מעבר כי הקר� מטע% אקטואר בידי ונחת% שנער' אקטוארי חישוב פי על ומצאה

 .24אקטוארי גרעו� כשלעצמו יוצר אינו

 אחרת ותיקה בקר� או בקר� יסוד לתכנית לעבור רשאי אינו מקיפה בתכנית מבוטח  .ב

 .שבהסדר

 מכוח להפ' או מקיפה לתכנית יסוד מתכנית שעבר מי על יחול לא זה בסעי) האמור  .ג

 .הקובע המועד לפני שנעשה לקר� המעביד עובדי צירו) בדבר הסכ% או הסדר

 סעי) באותו כאמור מעבר כי אקטוארי חישוב לפי נמצא, )א( קט� בסעי) האמור א) על  .ד

� ובלבד, כאמור מעבר לאשר הקר� רשאית תהיה אקטוארי גרעו� כשלעצמו יוצר קט

 העבירו מעבידו או והמבוטח) א( קט� בסעי) כאמור האחרי% התנאי% כל שהתקיימו

� .25יוצר ברשהמע האקטוארי הגרעו� מגובה יפחת שלא סכו% לקר

לפי  בקר� מקיפה לתכנית שבהסדר אחרת ותיקה בקר� או בקר� יסוד בתכנית מבוטח ברע  .ה

 קודמת למחלה אכשרה ותקופת מזערית אכשרה תקופת במני� יובאו, הוראות סעי) זה

 .26מקיפה בתכנית ביטוח חודשי ורק א', לתקנו� 66 סעי) להוראות בהתא%
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   הקר� ניהול $ ' ג פרק

  

 :הקר� יבנכס שימוש .4

, מבוטחי% ויורשי לשאירי, לשעבר למבוטחי%, למבוטחי% לתשלומיה ורק א' ישמשו הקר� נכסי

, הקר� של התפעול הוצאות ולכיסוי הקר� תקנו� הוראות לפי פנסיונרי% ולשאירי לפנסיונרי%

  .המפקח שיקבע ולהנחיות לכללי% בהתא%

 

 :27ניהול דמי .5

מתו' תשלומי% שהיא משלמת על פי תקנו�  ,הל�הקר� תנכה דמי ניהול בשיעורי% כמפורט ל

  :פעמיי%�בי� שה% קצבאות ובי� שה% תשלומי% חד, קר�ה

 ;1/3% � 2004בשנת   .א

 ;1% � 2005בשנת   .ב

  ;1½% � 2006בשנת   .ג

 .1¾% �ואיל'  2007בשנת   .ד

 

 :הקר� נכסי השקעות .6

�  .לזמ� מזמ� שיהיו כפי, הדי� להוראות בהתא% נכסיה את תשקיע הקר
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  לקר� שלומי�ת –' ד פרק

  

7. � :גמולי� דמי תשלו

 הגמולי% דמי שיעור לפי יהיה מבוטח בשל ביטוח חודש עבור לקר� גמולי% דמי תשלו%  .א

 .הכנסה מס לתקנות בהתא% ייעשה ומועדו  התשלו% אופ�.  החודש באותו

 יקנה לא הדי� הוראות או זה תקנו� להוראות בהתא% שלא לקר� שהועבר תשלו% כל  .ב

 תשלו%. בקר� התקבל לא כאילו אותו ויראו, מהקר� כלשהי צבהלק זכויות למבוטח

 שיעור לפי מעודכ� כשהוא, העני� לנסיבות בהתא%, למעבידו או למבוטח יוחזר כאמור

 התשלו% שול% בו החודש מדד לעומת ההחזרה במועד לאחרונה שפורס% המדד שינוי

� 30 �ו 21, 9  סעיפי% לעני� המבוטח של מחשבונו כספי% כמשיכת אותו יראו ולא, לקר

� .לתקנו

התקיי% שלפני המועד הקובע ו לגבי תשלו% ששול% לקר�, )ב(על א) האמור בסעי) קט�   .1ב

�בכפו) לכ' שהתשלו% , )ב(יחול האמור בסעי) קט� , בו אחד מהתנאי% המפורטי% להל

יוחזר כשהוא מעודכ� לפי שיעור שינוי המדד שפורס% לאחרונה במועד ההחזרה לעומת 

 :28בשל התקופה האמורה 2%מדד החודש בו שול% התשלו% לקר� בתוספת ריבית של 

 ;כספי% הופקדו שלא למטרת קצבה ולא נרשמו בקר� כחודשי ביטוחה )1(

 הגמולי% דמי לא כללו אחד או יותר ממרכיבי מבוטח שלב בקר� שנתקבלוהכספי%  )2(

� .ביטוח כחודשי הנדרשי% לפי הוראות הדי� ולא נרשמו בקר

 משלמת שהקר� מלא נכה בשל לקר� ששול% תשלו% לגבי ג% יחול )ב( קט� בסעי) האמור  .ג

 .29הקר� של פנסיונר בשל לקר� ששול% תשלו% לגבי או נכות קצבת לו

 א% פעיל מבוטח של ביטוח חודש עבור גמולי% דמי לקבל לסרב רשאית תהיה הקר�  .ד

 בחודש תהמבוטח משכורתו לעומת המבוטח של המבוטחת במשכורת הפחתה הייתה

 באותו מעבודה הכנסתו בס' מהפחתה נובעת שאינה החודש לאותו שקד% הביטוח

 תהיה כאמור תשלו% הקר� קיבלה. לו שקד% בחודש מעבודתו הכנסתו ס' לעומת החודש

 .)ב( קט� לסעי) בהתא% לגביו לפעול רשאית

 

 :גמולי� לדמי בתשלו� פיגור .8

 תגבה, הכנסה מס בתקנות שנקבעו מועדי%ל בהתא% מבוטח בשל גמולי% דמי לקר� שולמו לא

�  .הכנסה מס בתקנות כאמור פיגורי% ריבית בתוספת הגמולי% דמי את המעביד מאת הקר
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 1.8.05בתוק) מיו%  � 5' תיקו� מס 29



  

  

�  2011מר�  $ ית מהדורה שמינ $תקנו� אחיד לקרנות בשיטת ממוצע היחסי

 � קרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר $עמיתי

 

   זקנה קצבת $' ה פרק

  

 :זקנה לקצבת זכאות תנאי .9

 :האלה התנאי% כל שהתקיימו ובלבד, זקנה קצבת מהקר� לקבל זכאי יהיה מבוטח

 ;זקנה קצבת לגיל הגיע המבוטח )1(

 :30אחד מאלה יי%התק )2(

לגבי מבוטח בקר� שהינו . חודשי ביטוח או יותר 120המבוטח צבר בקר�   )א(

יובאו במני�  –מבוטח ג% בקר� ותיקה אחרת שבהסדר אחת או יותר 

 .החודשי% האמורי% ג% חודשי ביטוח בקר� ותיקה אחרת שבהסדר

 לא זקנה לקצבת הראשו� הזכאות חודש עבור מבוטח של זקנה קצבת סכו%  )ב(

 ותיקה בקר� ג% מבוטח שהינו בקר� מבוטח לגבי. מינימו% מקצבת תיפח

 קצבת סכו% את זו משנה פסקת לעני� יראו �  יותר או אחת שבהסדר אחרת

 ;לתקנו�' יא פרק הוראות לפי לקצבה הראשו� הזכאות חודש בשל זקנה

 בקר� או בקר� מחשבונו כלשה% כספי% הקובע המועד לאחר מש' לא המבוטח )3(

  .ביטוח חודשי לזכותו רשומי% היו בשלה% אשר שבהסדר תאחר ותיקה

 או בקר� המבוטח של ביטוח תקופת בגי� כספי% משיכת לגבי יחול לא לעיל האמור

� של הביטוח תקופת כל המשיכה שבמועד ובלבד, שבהסדר אחרת ותיקה בקר

 .31ביטוח חודשי שלושה על עולה אינה הקר� באותה המבוטח

 
 :32זקנה קצבתל הראשו� הזכאות חודש .10

 קצבת לגיל המבוטח הגיע בו לחודש העוקב החודש יהיה זקנה לקצבת הראשו� הזכאות חודש

  ).זקנה לקצבת הראשו� הזכאות חודש: להל�( זקנה

חודש הזכאות הראשו� לקצבת זקנה של מבוטח שהקדי% יציאתו לקצבת , על א) האמור לעיל

, לתקנו� 14תו לקצבת זקנה כאמור בסעי) לתקנו� או מבוטח שדחה יציא 13זקנה כאמור בסעי) 

 ביקש בו לחודש העוקב החודש או בקר�יהיה החודש העוקב לחודש הביטוח האחרו� שלו 

  .מביניה% המאוחר לפי, זקנה לקצבת לצאת המבוטח

 
 :זקנה קצבת חישוב .11

) זקנה קצבת סכו�: להל�( זקנה לקצבת הראשו� הזכאות חודש עבור זקנה קצבת סכו%  .א

 :אלה שני למכפלת שווה יהיה מבוטח של

 מבוטח קצבת לחישוב הקובע השכר או פעיל מבוטח קצבת לחישוב הקובע השכר )1(

 ;לתקנו�' ט בפרק לאמור ובכפו), העניי� לנסיבות בהתא%, פעיל לא

 .בקר� המבוטח שצבר) באחוזי%( זקנה קצבת שיעור )2(
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 סכו% יחושב � יותר או אחת שבהסדר ותיקה בקר� ג% מבוטח שהינו בקר� מבוטח לגבי  .ב

 .לתקנו�' יא פרק להוראות בהתא% שלו הזקנה קצבת

 
 :עודפות שני� מענק .12

 השווה פעמי�חד סכו% מהקר� לקבל זכאי יהיה עוד) ביטוח חודשי בקר� שצבר מבוטח  .א

 :33 )עודפות שני� מענק: להל�( אלה כל למכפלת

דש ביטוח לעניי� זה לא יובא בחשבו� חו. המבוטח שצבר עוד) ביטוח חודשי כל ס' )1(

 ;לתקנו�) ג(14עבורו זכאי המבוטח להחזר דמי גמולי% כאמור בסעי) 

 מבוטח קצבת לחישוב הקובע השכר או פעיל מבוטח קצבת לחישוב הקובע השכר )2(

 ;לתקנו� 'ט בפרק לאמור ובכפו) ,העניי� לנסיבות בהתא%, פעיל לא

)3( 6.25%. 

 מענק יחושב � יותר או אחת שבהסדר ותיקה בקר� ג% מבוטח שהינו בקר� מבוטח לגבי  .ב

 .לתקנו�' יא פרק להוראות בהתא% עודפות שני%

 
 :זקנה לקצבת יציאה הקדמת .13

 לקצבת יציאתו להקדי% רשאי מבוטח, לתקנו� 9 שבסעי)) 1( משנה בפסקת האמור א) על  .א

 התנאי% לגביו שהתקיימו ובלבד, החל מהמועד בו הגיע לגיל פרישה מוקדמת זקנה

 ומעבידו, המחויבי% בשינויי%, לתקנו� 9 שבסעי)) 3(�ו) 2( משנה בפסקאות האמורי%

 להקדמת בכתב הסכמתו נת� � שקיי% ככל � לקר�  גמולי% דמי בגינו שמשל% הנוכחי

 .זקנה לקצבת יציאתו

 זקנה קצבת מסכו% ינוכה � )א( קט� בסעי) כאמור זקנה לקצבת יציאתו מבוטח הקדי%  .ב

 בהתא% לתקנו�' ד בנספח כאמור במקד% פרישה הקדמת תקופת למכפלת השווה שיעור

 ).מוקדמת זקנה קצבת סכו�: להל�( הפרישה הקדמת תקופת ואור', המבוטח של למינו

מבוטח שפרש פרישה מוקדמת , לתקנו� 9שבסעי) ) 1(על א) האמור בפסקת משנה   .ג

יראו אותו , כפי שיהיו  מזמ� לזמ�, במימו� מעביד בהתא% להוראות המפקח בעניי� זה

 .34יצא לקצבת זקנהכמי ש

 

 :זקנה לקצבת יציאה דחיית .14

 לקצבת יציאתו לדחות רשאי מבוטח, לתקנו� 9 שבסעי)) 1( משנה בפסקת האמור א) על  .א

 שדחה מבוטח: להל�( נוספי% ביטוח חודשי ולצבור זקנה קצבת לגיל הגיעו לאחר, זקנה

 האמור התנאי בו התקיי% זקנה קצבת לקבלת בקשה הגשת שבמועד ובלבד, )פרישתו

 .לתקנו� 9 שבסעי)) 3( משנה בפסקת
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 9 שבסעי)) 2( משנה בפסקת האמור התנאי בו והתקיי% פרישתו שדחה מבוטח לגבי  .ב

� במקו% זקנה קצבת סכו% חישוב לצור' יבוא �  זקנה קצבת לגיל הגיע בו במועד לתקנו

 ).באחוזי%( פרישתו שדחה למבוטח זקנה קצבת שיעור) באחוזי%( זקנה קצבת שיעור

מבוטח שדחה פרישתו יהיה זכאי להחזר דמי גמולי% ששולמו לקר� עבור חודש ביטוח   .ג

. 70%של ) באחוזי%(ובלבד שצבר לפני חודש זה שיעור קצבה , בתקופת דחיית פרישה

סכו% כאמור יוחזר כשהוא מעודכ� לפי שיעור שינוי המדד שפורס% לאחרונה במועד 

יובהר בזאת כי , למע� הסר ספק. לקר�ההחזרה לעומת מדד החודש בו שול% התשלו% 

חודש ביטוח כאמור יובא בחשבו� לעניי� חישוב שכר קובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל או 

 .לפי נסיבות העניי�, שכר קובע לחישוב קצבת מבוטח לא פעיל

 

 :היוו� .15

 חד לסכו% מקצבתו חלק להוו� בקשה זקנה קצבת לקבלת לבקשה לצר) רשאי מבוטח  .א

 :האלה התנאי% כל התקיימוש ובלבד, פעמי

 .לתקנו� 9 בסעי) האמורי% התנאי% כל לגביו התקיימו )1(

 �5%מ יפחת ולא הזקנה קצבת מסכו% 25% על יעלה לא המהוו� הקצבה חלק )2(

 ;הזקנה קצבת מסכו%

)3(  � :35תהיה אחת משני אלה) תקופת ההיוו�: להל�(התקופה להיוו

 ;תקופה שאינה עולה על חמש שני%  )א(

שנת לידתו , % קצבת הזקנה לפי מינו של המבוטחתקופה משוערת לתשלו  )ב(

 .והגיל בו יצא לקצבה

 .לחודש מינימו% משכר יפחת לא ההיוו� ביצוע לאחר זקנה קצבת סכו% )4(

 .זקנה קצבת לגיל להגיעו בתכו) נכות קצבת מהקר� לקבל זכאי היה לא המבוטח )5(

 :אלה שני למכפלת שווה יהיה המהוו� הסכו%  .ב

 ;המהוו� הקצבה חלק )1(

 .'ה בנספח כאמור יוו�ה מקד% )2(

 .המהוו� הקצבה חלק זקנה קצבת מסכו% יופחת ההיוו� תקופת במהל'  .ג

 בחודש פנסיונר שאיר קצבת סכו% יחושב � ההיוו� תקופת במהל' שנפטר פנסיונר לגבי  .ד

 .ההיוו�  בוצע לא כאילו פנסיונר שאיר לקצבת הראשו� הזכאות
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16. � :זקנה קצבת תשלו

 יאוחר לא לפנסיונר ישול% זקנה לקצבת הראשו� הזכאות דשחו עבור זקנה קצבת סכו%  .א

 החודש של התשיעי היו% או הראשו� הזכאות לחודש העוקב החודש של התשיעי מהיו%

 זה במועד. שניה% מבי� המאוחר, זקנה קצבת לקבלת בקשה הוגשה בו החודש לאחר השלישי

 . 36לכ' זכאי ואוה במידה – מהוו� וסכו% עודפות שני% מענק לפנסיונר ישולמו

 סכו% בגובה, פטירתו חודש עבור לרבות, חייו כל במש' לפנסיונר ישול% זקנה קצבת סכו%  .ב

 .לתקנו� 67 סעי) לפי מעודכ� זקנה לקצבת הראשו� הזכאות חודש עבור זקנה קצבת
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 פנסיונר שאיר קצבת $' ו פרק

  

 :פנסיונר שאיר לקצבת זכאות תנאי .17

 לקר� שהגיש ובלבד, פנסיונר שאיר קצבת מהקר� קבלל זכאי יהיה שנפטר פנסיונר שאיר  .א

 או הפנסיונר של פטירה תעודת לה וציר), פנסיונר שאיר קצבת לקבלת בכתב בקשה

 השאיר של קרבתו המוכיחי% ומסמכי%, כדי� מאושרת, פטירתו לאימות מוות הצהרת

 .לפנסיונר

 אלמנה או אלמ�, ו�לתקנ) ג( עד) א(21 קטני% ובסעיפי%) א( קט� בסעי) האמור א) על  .ב

 מהקר� לקבל המועד באותו זכאי והוא) א( קט� בסעי) כאמור התנאי% כל בו שהתקיימו

 הגבוה בסכו% בלבד אחת שאיר קצבת מהקר� לקבל זכאי יהיה נוספת שאירי% קצבת

� .37האמורות הקצבאות שתי מבי

  

 :פנסיונר שאיר לקצבת הראשו� הזכאות חודש .18

 הפנסיונר נפטר בו לחודש העוקב החודש יהיה פנסיונר אירש לקצבת הראשו� הזכאות חודש

)�  ).פנסיונר שאיר לקצבת הראשו� הזכאות חודש: להל

 

 :38פנסיונר שאיר קצבת חישוב .19

 לפי יהיה פנסיונר שאיר לקצבת הראשו� הזכאות חודש עבור פנסיונר שאיר קצבת סכו%  .א

 הקצבה סכו�: להל�( לפנסיונר ששולמה האחרונה הקצבה מסכו% האלה השיעורי%

 ):האחרונה

: זה בסעי)( האחרונה הקצבה מסכו% 60% �  או לאלמ� פנסיונרית פנסיונר לאלמנת )1(

�או השאירה פנסיונרית  אחת מאלמנה יותר פנסיונר השאיר). זוג ב� קצבת סכו

 שווה באופ� זוג ב� קצבת סכו% יחולק, בהתא% לנסיבות העניי�, יותר מאלמ� אחד

 ;ביניה%

 ;בטל )2(

 האמור א) על. האחרונה הקצבה מסכו% 20% � פנסיונרית או פנסיונר של ליתו% )3(

, יותר או יתומי% שלושהאו השאירה פנסיונרית  פנסיונר השאיר, זו משנה בפסקת

 בי� שווה באופ� לבי� סכו% קצבת ב� זוג האחרונה הקצבה סכו% בי� ההפרש יחולק

 ;היתומי%

 א) על. האחרונה הקצבה ו%מסכ 40% � הוריו שני שנפטרו פנסיונר של ליתו% )4(

 הקצבה סכו% �  יותר או יתומי% שלושה פנסיונר השאיר, זו משנה בפסקת האמור

 ;היתומי% בי� שווה באופ� האחרונה הקצבה סכו% חלוקת ידי על יתקבל יתו% לכל

, )הורה קצבת סכו�: להל�( האחרונה הקצבה מסכו% 15% � פנסיונר של להורה )5(

 הקצבה סכו% על הפנסיונר שאירי לכל שישולמו ותהקצבא כל ס' עלה שלא ובלבד
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 סכו% יהיה, האחרונה הקצבה סכו% על האמור הקצבאות ס' עלה. האחרונה

 :אלה שני מבי� הנמו' הורה כל לגבי הורה קצבת

 ;האחרונה הקצבה מסכו% 15%  )א(

. וליתומי% זוג לב� הקצבאות כל ס' לבי� האחרונה הקצבה שבי� ההפרש  )ב(

 .ביניה% שווה באופ� כאמור ההפרש יחולק הורי% שני הפנסיונר השאיר

 .בטל  .ב

 

  

20. � :פנסיונר שאיר קצבת תשלו

 ישול% פנסיונר שאיר לקצבת הראשו� הזכאות חודש עבור פנסיונר שאיר קצבת סכו%  .א

 שאיר לקצבת הראשו� הזכאות לחודש העוקב לחודש התשיעי מהיו% יאוחר לא לשאיר

 .39פנסיונר

 להגיעו עד לו תשול%, עצמו ברשות עומד שאינו יתו% טלמע, ליתו% פנסיונר שאיר קצבת  .ב

 .21 לגיל

 של חייו ימי כל למש' פנסיונר שאיר קצבת לשאיר תשול%, )ב( קט� בסעי) לאמור בכפו)  .ג

 חודש עבור פנסיונר שאיר קצבת סכו% בגובה, נפטר בו החודש עבור לרבות, השאיר

 .לתקנו� 67 סעי) לפי מעודכ� פנסיונר שאיר לקצבת הראשו� הזכאות

 קצבת לקבלת זכאותו פקיעת או שאיר של  מותו לאחר כי בזאת יובהר, ספק הסר למע�  .ד

 .שנותרו הפנסיונר שאירי של שאיר קצבת סכו% מחדש יחושב לא, שאיר
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  מבוטח שאיר קצבת $' ז פרק

  

 :מבוטח שאיר לקצבת זכאות תנאי .21

 שהתקיימו ובלבד, וטחמב שאיר קצבת מהקר� לקבל זכאי יהיה שנפטר מבוטח של שאיר  .א

 :האלה התנאי% כל

 ;40בטל )1(

 ;41בטל )2(

 לה וציר) מבוטח שאיר קצבת לקבלת בכתב בקשה לקר� הגיש המבוטח שאיר )3(

, כדי� מאושרת, פטירתו לאימות מוות הצהרת או המבוטח של פטירה תעודת

 ;למבוטח קרבתו המוכיחי% ומסמכי%, הפטירה סיבת על המעידי% מסמכי%

 הפטירה אירוע בשל גמלה או תגמול, קצבה לקבלת איזכ אינו המבוטח שאיר )4(

 נפגעי ביטוח שעניינ%( הלאומי הביטוח לחוק ג"י פרק ,'ה פרק להוראות בהתא%

 משפחות חוק וא איבה פעולות לנפגעי תגמולי% חוק, )למתנדבי% ותגמולי% עבודה

 ;42לתקנו�) א( 25 בסעי) לאמור ובכפו), במערכה שנספו חיילי%

 דרכי% תאונות לנפגעי הפיצויי% חוק לפי פיצויי% לקבלת זכאי ינוא המבוטח שאיר )5(

 ;לתקנו�) ב( 25 בסעי) לאמור ובכפו) הפטירה אירוע בשל הנזיקי� פקודת או

 :43קיי% אחד מאלההת )6(

לגבי מבוטח בקר� שהינו . חודשי ביטוח או יותר 120המבוטח צבר בקר�   )א(

ובאו במני� י –מבוטח ג% בקר� ותיקה אחרת שבהסדר אחת או יותר 

 .החודשי% האמורי% ג% חודשי ביטוח בקר� ותיקה אחרת שבהסדר

 שאיר לקצבת הראשו� הזכאות חודש עבור מבוטח לשאירי הקצבאות כל ס'  )ב(

 ג% מבוטח שהינו בקר� מבוטח לגבי. מינימו% מקצבת יפחת לא מבוטח

� את זו משנה פסקת לעני� יראו �  יותר או אחת שבהסדר אחרת ותיקה בקר

 לפי לקצבה הראשו� הזכאות חודש בשל מבוטח לשאירי הקצבאות לכ ס'

 ;לתקנו�' יא פרק הוראות

 ;לתקנו� 66 בסעי) לאמור בהתא% אכשרה תקופת צבירת השלי% המבוטח )7(

 בקר� או בקר� מחשבונו כלשה% כספי% הקובע המועד לאחר מש' לא המבוטח )8(

  .יטוחב חודשי לזכותו רשומי% היו בשלה% אשר שבהסדר אחרת ותיקה

 או בקר� המבוטח של ביטוח תקופת בגי� כספי% משיכת לגבי יחול לא לעיל האמור

� של הביטוח תקופת כל המשיכה שבמועד ובלבד, שבהסדר אחרת ותיקה בקר

 .44ביטוח חודשי שלושה על עולה אינה הקר� באותה המבוטח
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 ;45בטל  .ב

צבר לפני חידוש  ,חידש מבוטח לא פעיל תשלומיו לקר�, )א(על א) האמור בסעי) קט�   .ג

התקיימו לגביו ולגבי , הביטוח תקופת אכשרה מזערית ותקופת אכשרה למחלה קודמת

, )א(שבסעי) קט� ) 8(� ו) 6(עד ) 3(שאירו של המבוטח התנאי% האמורי% בפסקאות משנה 

יהיה זכאי אותו , )א(שבסעי) קט� ) 7(ולא התקיי% לגביו התנאי האמור בפסקת משנה 

 �קצבת שאיר מבוטח לא פעיל שתחושב לפי חודשי הביטוח של שאיר לקבל מהקר

�תקופת ", לעני� זה. המבוטח בקר� לפני החודש בו חודשו תשלומיו של המבוטח לקר

 .46לתקנו� 66כמשמעות� בסעי)  � " תקופת אכשרה למחלה קודמת"�ו" אכשרה מזערית

 שהתקיימו אלמנה וא אלמ�, )א(17 קט� ובסעי)) ג( עד) א( קטני% בסעיפי% האמור א) על  .ד

 באותו זכאי והוא,  העניי� לפי, )ג( או) ב(, )א( קטני% בסעיפי% כאמור התנאי% כל בו

 אחת שאיר קצבת מהקר� לקבל זכאי יהיה נוספת שאירי% קצבת מהקר� לקבל המועד

 .47האמורות הקצבאות שתי מבי� הגבוה בסכו% בלבד

  

 :מבוטח שאיר לקצבת הראשו� הזכאות חודש .22

 המבוטח נפטר בו לחודש העוקב החודש יהיה מבוטח שאיר לקצבת הראשו� אותהזכ חודש

)�  ).מבוטח שאיר לקצבת הראשו� הזכאות חודש: להל

נפטר המבוטח במהל' חודש כלשהו ולא היה זכאי לחלק מהמשכורת בגי� , על א) האמור לעיל

  .המבוטח יהיה חודש הזכאות הראשו� לקצבת שאיר מבוטח החודש בו נפטר, אותו החודש

 

 :48פעיל מבוטח שאיר קצבת חישוב .23

 מבוטח שאיר לקצבת הראשו� הזכאות חודש עבור פעיל מבוטח של שאיר קצבת סכו%  .א

 לאמור בכפו), פעיל מבוטח קצבת לחישוב הקובע מהשכר האלה השיעורי% לפי יהיה

 :לתקנו� 'ט בפרק

 ישובלח הקובע מהשכר 40% � או לאלמ� מבוטחת פעילה פעיל מבוטח לאלמנת )1(

 מאלמנה יותר מבוטח השאיר). קצבת ב� זוג סכו� : זה בסעי)( פעיל מבוטח קצבת

 יחולק, בהתא% לנסיבות העניי�, או השאירה מבוטחת יותר מאלמ� אחד אחת

 .%ביניה שווה באופ� ב� זוג של מבוטח קצבת סכו%

 ;בטל )2(

 א) על. פעיל מבוטח קצבת לחישוב הקובע מהשכר 20% � פעיל מבוטח של ליתו% )3(

 או יתומי% שלושה או השאירה מבוטחת מבוטח השאיר, זו משנה בפסקת האמור

 לחישוב הקובע מהשכר 80% שבי� ההפרש היתומי% בי� שווה באופ� יחולק, יותר

 .ב� זוג קצבת סכו% לבי� פעיל מבוטח קצבת

 �  הוריו שני שנפטרו פעיל מבוטח של ליתו% )4(
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 ;פעיל מבוטח קצבת לחישוב הקובע מהשכר 40% � אחד ליתו%  )א(

 אחד לכל פעיל מבוטח קצבת לחישוב הקובע מהשכר 30% � יתומי% לשני  )ב(

 ;משניה%

 לחישוב הקובע מהשכר �80% ל השווה סכו% �  יותר או יתומי% לשלושה  )ג(

 .ביניה% שווה באופ� יחולק פעיל מבוטח קצבת

: להל�( פעיל מבוטח קצבת לחישוב הקובע מהשכר 15% �  פעיל מבוטח של להורה )5(

� לשאירי שישולמו הקצבאות כל שס' ובלבד, )פעיל מבוטח של הורה צבתק סכו

: להל�( פעיל מבוטח קצבת לחישוב הקובע מהשכר 85% על יעלה לא המבוטח

� קצבת סכו% יהיה, התקרה סכו% על כאמור הקצבאות כל ס' עלה). התקרה סכו

 :אלה שני מבי� הנמו' פעיל מבוטח של הורה

 ;פעיל מבוטח בתקצ לחישוב הקובע מהשכר 15%  )א(

 השאיר. וליתומי% זוג לב� הקצבאות כל ס' לבי� התקרה סכו% שבי� ההפרש  )ב(

 .ביניה% שווה באופ� כאמור ההפרש יחולק הורי% שני המבוטח

 .בטל  .ב

 

 

 :פעיל לא מבוטח שאיר קצבת חישוב .24

 מבוטח שאיר לקצבת הראשו� הזכאות חודש עבור פעיל לא מבוטח של שאיר קצבת סכו%  .א

 :אלה כל מכפלתל שווה יהיה

 ;בקר� האחרו� הביטוח לחודש עד צבר שהמבוטח) באחוזי%( זקנה קצבה שיעור )1(

 ;לתקנו� 19 בסעי) כאמור פנסיונר לשאיר הזכאות שיעור )2(

 .לתקנו�' ט בפרק לאמור בכפו), פעיל לא מבוטח קצבת לחישוב הקובע השכר )3(

 אחרת ותיקה בקר� %ג מבוטח פטירתו לפני והיה שנפטר בקר� פעיל לא מבוטח שאיר לגבי  .ב

 .לתקנו�' יא פרק להוראות בהתא% השאיר קצבת תחושב � יותר או אחת שבהסדר

 לפי פעיל לא מבוטח שאיר קצבת מהקר� לקבל הזכאי, שנפטר מבוטח של שאיר לגבי  .ג

 שקדמה בתקופה המבוטח של האחרו� הביטוח חודש את יראו � לתקנו�) ב( 21 סעי)

 סכו% חישוב לעניי� בקר� המבוטח של האחרו� יטוחהב כחודש החדשה הביטוח לתקופת

 פעיל לא מבוטח שאיר לקצבת הראשו� הזכאות חודש עבור פעיל לא מבוטח שאיר קצבת

 בהתא% יוחזרו החדשה הביטוח בתקופת לקר� ששולמו הגמולי% דמי. )א( קט� סעי) לפי

 .לתקנו�) ב( 49 בסעי) לאמור

  

  

 

 :שלישי צד נגד שאיר תביעת .25

 בהתא% גמלה או תגמול, בקצבה שאירו את המזכה מאירוע כתוצאה טחמבו נפטר  .א

 ותגמולי% עבודה נפגעי ביטוח שעניינ%( הלאומי הביטוח לחוק ג"י פרק ,'ה פרק להוראות
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 במערכה שנספו חיילי% משפחות חוק וא איבה פעולות לנפגעי תגמולי% חוק, )למתנדבי%

 בסעיפי% כאמור מבוטח שאיר קצבת סכו% בגובה מהקר� להלוואה שאירו זכאי יהיה �

 כל שהתקיימו ובלבד, )לשאיר הלוואה: להל�( העניי� לנסיבות בהתא%, לתקנו� 24 או 23

 :49האלה התנאי%

 ;50לתקנו� )א(21 שבסעי)) 8( עד) 5( �ו) 3( משנה בפסקאות האמורי% תנאי% )1(

 תגמול, קצבה לקבלת דרישה חוק לפי לכ' המוסמכת לרשות הגיש המבוטח שאיר )2(

 ).הדרישה: להל�( העניי� לנסיבות בהתא% גמלה או

 לנפגעי הפיצויי% חוק לפי בפיצויי% שאירו את המזכה מאירוע כתוצאה מבוטח נפטר  .ב

 סכו% בגובה מהקר� להלוואה שאירו זכאי יהיה � הנזיקי� פקודת או דרכי% תאונות

: להל�( ניי�הע לנסיבות בהתא%, לתקנו� 24 או 23 בסעיפי% כאמור מבוטח שאירי קצבת

 :האלה התנאי% שני שהתקיימו ובלבד, )לשאיר הלוואה

 ;51לתקנו� )א(21 שבסעי)) 8( עד) 6( �ו) 4( ,)3( משנה בפסקאות האמורי% תנאי% )1(

 הערכאה: להל�( חוק לפי לכ' המוסמכת השיפוטית לערכאה הגיש המבוטח שאיר )2(

 ).התובענה: להל�( כאמור  פיצויי% להשגת תובענה) השיפוטית

 

 :לשאיר הלוואה תשלו� עדמו .26

 של התשיעי מהיו% יאוחר לא, בחודשו חודש מידי מבוטח לשאיר תשול% לשאיר הלוואה  .א

 עד או בתובענה השיפוטית הערכאה הכרעת למועד ועד, שחל) החודש בשל חודש כל

 לנסיבות בהתא%, לכ' המוסמכת מהרשות גמלה או תגמול, קצבה תשלו% תחילת למועד

� .*העניי

 המוסמכת הרשות דחתה או למחקה או התובענה לדחות השיפוטית ערכאהה החליטה  .ב

 ההחלטה על ערעור הגיש לא המבוטח ושאיר, העני� לנסיבות בהתא%, הדרישה את

 בהתא% מבוטח שאיר קצבת מהקר� לקבל זכאי יהיה הוא �  הקר� הנהלת בהסכמת

 שהועמדו כומי%הס כל ס' את ויראו, כאמור ההחלטה מת� ממועד החל זה פרק להוראות

 .שאיר קצבת כתשלומי לשאיר כהלוואה לו

 די� בפסק המבוטח שאיר לזכות בתובענה פיצויי% לפסוק השיפוטית הערכאה החליטה  .ג

או חת% שאיר המבוטח על הסכ% פשרה ע% הנתבעי% בתובענה לאחר שהוא קיבל  חלוט

� :אלה �מבי באחת לבחור הברירה בידיו תהיה � לכ' הסכמה מראש של הנהלת הקר

. לזכותו שנפסקו הפיצויי% סכו% מלוא בגובה תשלו% לקר� ישל% המבוטח שאיר )1(

, זה פרק להוראות בהתא% מבוטח שאיר קצבת לקבלת זכאי יהיה הוא זה במקרה

 לו ששולמו הסכומי% כל ס' את ויראו, כאמור לקר� התשלו% ממועד החל

 ;שאיר קצבת כתשלומי לשאיר כהלוואה

 זה במקרה. מהקר� מבוטח שאירי קצבת לקבלת זכאותו על יוותר מבוטח שאיר )2(

 לסכומי%. מידי לפירעו� יועמדו לשאיר כהלוואה לו ששולמו הסכומי% כל ס'
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 פירעו� במועד האחרו� הידוע המדד שינוי שיעור לפי תוספת תצור) כאמור

, תקופה אותה בגי� ריבית ותוספת ההלוואה מת� חודש מדד לעומת ההלוואה

 במהל' נכסיה על הקר� שהשיגה מהתשואה יפחת לא הריבית ששיעור ובלבד

 .שניה% מבי� הגבוה, ריבית פסיקת חוק לפי הריבית משיעור או התקופה

 חוק לפי לכ' המוסמכת מהרשות גמלה או תגמול, קצבה לקבלת המבוטח שאיר זכאי  .ד

)� ול ששולמו הסכומי% כל ס' מידי לפירעו� יועמדו � )אחר ממקור שאיר קצבת: להל

 האחרו� הידוע המדד שינוי שיעור לפי תוספת תצור) כאמור לסכומי%. לשאיר כהלוואה

 אותה בגי� ריבית ותוספת ההלוואה מת� חודש מדד לעומת ההלוואה פירעו� במועד

 במהל' נכסיה על הקר� שהשיגה מהתשואה יפחת לא הריבית ששיעור ובלבד, תקופה

 .52שניה% מבי� הגבוה, ריבית פסיקת חוק לפי הריבית משיעור או התקופה

 �  53הפרש לתשלו% לשאיר לעני�, )ד( קט� בסעי) האמור א) על  .1ד

יהיה שאיר המבוטח זכאי  –ככל שההפרש לתשלו% לשאיר נמו' מהפרש מינימו%  )1(

 �לסכו% חד פעמי בגובה היוו� הפרש לתשלו% לשאיר לפי מקדמי היוו� שהכי

לגילו במועד ההיוו� , לשנת לידתו, אקטואר מטע% הקר� בהתא% למינו של השאיר

ולהנחות האקטואריות לפיה� נער' מאזנה האקטוארי האחרו� של הקר� לפני מועד 

ויראו את ס' כל ההפרשי% לתשלו% לשאיר ששולמו , הכנת מקדמי ההיוו� כאמור

 לשאיר ששולמו הסכומי% יתרת לגבי .שאיר קצבת כתשלומי לשאיר כהלוואהלו 

 .)ד( קט� בסעי) אמורה יחול לשאיר כהלוואה

 שאיר יהיה � כל שההפרש לתשלו% לשאיר בגובה הפרש מינימו% או יותר כ )2(

 ההפרש בגובהבהתא% להוראות פרק זה  שאיר קצבת מהקר� לקבל זכאיהמבוטח 

 כהלוואה לו ששולמו לשאיר לתשלו% ההפרשי% כל ס' את ויראו, לתשלו% לשאיר

 כהלוואה לשאיר ששולמו מי%הסכו יתרת לגבי. שאיר קצבת כתשלומי לשאיר

 ).ד( קט� בסעי) האמור יחול לשאיר

  � לעניי� סעי) קט� זה   

ששולמה לשאיר עבור , הלוואה לשאירההפרש חיובי שבי�  –" הפרש לתשלו� לשאיר"  

  .לבי� קצבת שאיר ממקור אחר, החודש שקד% לחודש בו חל מועד פירעו� ההלוואה

תהיה בידיו הברירה , שות המוסמכת לכ' לפי חוקזכאי שאיר לקבל סכו% חד פעמי מהר  .2ד

 .54)2(� ו) 1)(ג(לבחור באחת מבי� האפשרויות המנויות בפסקאות משנה 

 למחיקת בקשה השיפוטית לערכאה המבוטח שאיר הגיש, זה בסעי) האמור א) על  .ה

 קבל שהוא מבלי בתובענה הנתבעי% ע% פשרה הסכ% על מבוטח שאיר חת% או התובענה

 קצבת לקבלת זכאותו על וויתר כאילו בכ' יראו, הקר� הנהלת של אשמר הסכמה לכ'

 יועמדו לשאיר כהלוואה לו ששולמו הסכומי% כל ס' זה במקרה. מהקר� מבוטח שאיר

� האחרו� הידוע המדד שינוי שיעור לפי תוספת תצור) כאמור לסכומי%. מידי לפירעו

 אותה בגי� ריבית וספתות ההלוואה מת� חודש מדד לעומת ההלוואה פירעו� במועד
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 במהל' נכסיה על הקר� שהשיגה מהתשואה יפחת לא הריבית ששיעור ובלבד, תקופה

 .שניה% מבי� הגבוה, ריבית פסיקת חוק לפי הריבית משיעור או התקופה

 

27. � :מבוטח שאיר קצבת תשלו

 ישול% מבוטח שאיר לקצבת הראשו� הזכאות חודש עבור מבוטח שאיר קצבת סכו%  .א

 לקצבת הראשו� הזכאות לחודש העוקב החודש של התשיעי מהיו% אוחרי לא לשאיר

 .55מבוטח שאיר

, עצמו ברשות עומד אינו הוא כי קבע הקר� שרופא יתו% למעט, ליתו% שאיר קצבת  .ב

 .21 לגיל להגיעו עד לו תשול%

, השאיר של חייו ימי כל למש' מבוטח שאיר קצבת תשול%, )ב( קט� בסעי) לאמור בכפו)  .ג

 הזכאות חודש עבור מבוטח שאיר קצבת סכו% בגובה, נפטר בו החודש רעבו לרבות

� .לתקנו� 67 סעי) לפי מעודכ� מבוטח שאיר לקצבת הראשו

 זכאותו פקיעת או מבוטח שאיר של פטירתו לאחר כי בזאת יובהר, ספק הסר למע�  .ד

 שאירי של מבוטח שאיר קצבת סכו% מחדש יחושב לא, מבוטח שאיר קצבת לקבלת

  .שנותרו המבוטח
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  נכות קצבת $ ' ח פרק

  

 :נכות קצבת לקבלת בקשה הגשת .28

 את המבוטח יצר) כאמור לבקשה. נכות קצבת לקבלת בקשה לקר� להגיש רשאי מבוטח  .א

 שעמדו המחלה ימי ופירוט רפואיי% מסמכי%: לרבות, לבירורה הדרושי% המסמכי% כל

 .לנכה נהיה בו במועד לזכותו

 המסמכי% או הפרטי% כל את כוללת אינה נכות קצבת לקבלת הבקשה כי הקר� ראתה  .ב

 . החסר את להשלי% ותבקשו למבוטח כ' על תודיע � לבירורה הדרושי%

 לביצוע המבוטח את לזמ� הקר� רופא רשאי נכות קצבת לקבלת הבקשה בירור לצור'  .ג

 .דעתו לשיקול בהתא% אחרי% מומחי% ברופאי% ולהיווע2 רפואית בדיקה

, לתקנו� 29 בסעי) כאמור הקר� רופא שקבע כפי נכות בתלקצ הזכאות תקופת בתו%  .ד

 יצר) כאמור לבקשה. מהקר� נכות קצבת קבלת להמש' בקשה להגיש מבוטח רשאי

 טופס, עדכניי% רפואיי% מסמכי%: לרבות, לבירורה הדרושי% המסמכי% כלאת  המבוטח

 המס לשנת עצמית שומה או) שכיר למבוטח( לאומי לביטוח מהמוסד ושכר הכנסות פירוט

 לאלו מעבר נוספי% ושכר הכנסות לו אי� כי המבוטח הצהרת, )עצמאי למבוטח( האחרונה

 .כאמור העצמית בשומה או לאומי לביטוח המוסד מטע% בטופס שפורטו

 לה להגיש רשאי, נכותו תקופת במש' גמולי% דמי לקר� בשלו שמשולמי% חלקי נכה  .ה

 הדרושי% המסמכי% כל את המבוטח ר)יצ כאמור לבקשה. נכותו שיעור לשינוי בקשה

 .הגשתה למועד מעודכני% כשה% לבירורה

 

 :נכות לקצבת הבקשה בחינת .29

 או ממחלה כתוצאה הינו הנכות אירוע בא%, נכה הינו המבוטח א% יבדוק הקר� רופא  .א

 שיעור: להל�( נכותו שיעור מהו ויחליט, שלו ההצטרפות חודש לפני לו שנגרמה תאונה

 הזכאות תקופת: להל�( נכותו ותקופת) הנכות מועד: להל�( לנכה נהיה בו מועד, )הנכות

 רופא מצא. חודשי% וארבעה עשרי% על יעלה לא התקופה שאור' ובלבד, )נכות לקצבת

� .100%56 של בשיעור נכות לו יקבע, נפגע לעבוד המבוטח של מכושרו 70% לפחות כי הקר

 .)א( ט�ק בסעי) כאמור החלטתו את בכתב ינמק הקר� רופא  .ב

 ותצר) החלטתו קבלת מיו% ימי% 14 תו' הקר� רופא החלטת בדבר למבוטח תודיע הקר�  .ג

 .נימוקיה את אליה

 נכות לקצבת הזכאות תקופת כי לקבוע הקר� רופא רשאי, )א( קט� בסעי) האמור א) על  .ד

 המצדיקי% מיוחדי% טעמי% שקיימי% שוכנע א% חודשי% וארבעה עשרי% על תעלה

 .כ� לעשות

 על יחולו – לתקנו�) ד(28 בסעי) כאמור נכות קצבת קבלת להמש' בקשה חלקי נכה הגיש  .1ד

 רופא כי, בזאת מובהר ספק הסר למע�. המחויבי% בשינויי% זה סעי) הוראות הבקשה
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� לקר� בשלו שולמו א% ורק א' המבוטח של נכותו שיעור את להעלות רשאי יהיה הקר

 .57ונכות מש' תקופתב גמולי% דמי

 הבקשה על יחולו � ) ה(28 בסעי) כאמור נכותו שיעור לשינוי בקשה חלקי נכה הגיש  .ה

 .המחוייבי% בשינויי% זה סעי) הוראות

 רופא אצל רפואית בדיקה לביצוע הנכה את לזמ� הבלעדי דעתה שיקול לפי רשאית הקר�  .ו

� � הצור' במידת � רשאי יהיה הקר� ורופא, נכות לקצבת הזכאות תקופת במהל' הקר

 .לנכה ביחס קודמות מהחלטות תלשנו

 

 :נכות לקצבת זכאות תנאי .30

 :האלה התנאי% כל שהתקיימו ובלבד, נכות קצבת מהקר� לקבל זכאי יהיה מבוטח

 ;58בטל )1(

 ;59בטל )2(

 ;פעיל מבוטח של במעמד היה הנכות במועד )3(

 להוראות בהתא% הנכות אירוע בשל גמלה או תגמול, לקצבה זכאי אינו המבוטח )4(

 ותגמולי% עבודה נפגעי ביטוח שעניינ%( הלאומי הביטוח וקלח ג"י פרק ,'ה פרק

) ושיקו% תגמולי%( הנכי% חוק וא איבה פעולות לנפגעי תגמולי% חוק, )למתנדבי%

 ;60לתקנו�) א( 31 בסעי) לאמור ובכפו)

 או דרכי% תאונות לנפגעי הפיצויי% חוק לפי פיצויי% לקבלת זכאי אינו המבוטח )5(

 ;לתקנו�) ב( 31 בסעי) לאמור ובכפו) הנכות אירוע בשל  הנזיקי� פקודת

 :61יי% אחד מאלההתק )6(

לגבי מבוטח בקר� שהינו . חודשי ביטוח או יותר 120המבוטח צבר בקר�   )א(

יובאו במני�  –מבוטח ג% בקר� ותיקה אחרת שבהסדר אחת או יותר 

 .החודשי% האמורי% ג% חודשי ביטוח בקר� ותיקה אחרת שבהסדר

 יפחת לא נכות לקצבת הראשו� הזכאות דשחו בשל הנכות קצבת סכו%  )ב(

 אחרת ותיקה בקר� ג% מבוטח שהינו בקר� מבוטח לגבי. מינימו% מקצבת

 בשל הנכות קצבת סכו% את זה סעי) לעני� יראו � יותר או אחת שבהסדר

האמור . לתקנו�' יא פרק הוראות לפי נכות לקצבת הראשו� הזכאות חודש

 ;62לעיל לא יחול לגבי נכה חלקי

 בקר� או בקר� מחשבונו כלשה% כספי% הקובע המועד לאחר מש' לא וטחהמב )7(

 האמור .ביטוח חודשי לזכותו רשומי% היו בשלה% אשר שבהסדר אחרת ותיקה

 בקר� או בקר� המבוטח של ביטוח תקופת בגי� כספי% משיכת לגבי יחול לא לעיל
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 בוטחהמ של הביטוח תקופת כל המשיכה שבמועד ובלבד, שבהסדר אחרת ותיקה

 ;63ביטוח חודשי שלושה על עולה אינה הקר� באותה

 ;לתקנו� 66 בסעי) כאמור אכשרה תקופת צבירת השלי% המבוטח )8(

 .נכה הינו המבוטח כי קבע הקר� רופא )9(

 

 : שלישי צד נגד נכה תביעת .31

 בהתא% גמלה או תגמול, בקצבה המבוטח את המזכה מאירוע כתוצאה הנכות נגרמה  .א

 ותגמולי% עבודה נפגעי ביטוח שעניינ%( הלאומי הביטוח לחוק ג"י פרק ,'ה פרק להוראות

 יהיה �) ושיקו% תגמולי%( הנכי% חוק וא איבה פעולות לנפגעי תגמולי% חוק, )למתנדבי%

 לתקנו� 34 בסעי) כאמור נכה קצבת סכו% בגובה מהקר� הלוואה לקבלת זכאי המבוטח

)� :64האלה התנאי% כל שהתקיימו ובלבד, )לנכה הלוואה: להל

 ;65לתקנו� 30 שבסעי)) 9( עד) 5( � ו) 3( משנה בפסקאות האמורי% התנאי% )1(

 או תגמול, קצבה לקבלת דרישה חוק לפי לכ' המוסמכת לרשות הגיש המבוטח )2(

 ).הדרישה: להל�( העניי� לנסיבות בהתא% גמלה

 לנפגעי הפיצויי% חוק לפי בפיצויי% המבוטח את המזכה מאירוע כתוצאה הנכות נגרמה  .ב

 סכו% בגובה מהקר� להלוואה המבוטח זכאי יהיה, הנזיקי� פקודת או דרכי% תתאונו

 כל שהתקיימו ובלבד, )לנכה הלוואה: להל�( לתקנו� 34 בסעי) כאמור הנכות קצבת

 :האלה התנאי%

 ;66לתקנו� 30 שבסעי)) 9( עד) 6( �ו) 4( ,)3( משנה בפסקאות האמורי% תנאי% )1(

) השיפוטית הערכאה: להל�( לכ' המוסמכת שיפוטית לערכאה הגיש המבוטח )2(

 .תובענה

 

 :ההלוואה תשלו� מועד .32

 בשל חודש כל של התשיעי מהיו% יאוחר לא, בחודשו חודש מידי לו תשול% לנכה הלוואה  .א

 תחילת למועד עד או בתובענה השיפוטית הערכאה הכרעת למועד ועד שחל) החודש

 .67העניי� נסיבותל בהתא%, לכ' המוסמכת מהרשות גמלה או תגמול, קצבה תשלו%

 הרשות דחתה או למחקה או התובענה את לדחות השיפוטית הערכאה החליטה  .ב

 ההחלטה על ערעור הגיש לא והמבוטח, העני� לנסיבות בהתא%, הדרישה את המוסמכת

 פרק להוראות בהתא% נכות קצבת מהקר� לקבל זכאי יהיה הוא � הקר� הנהלת בהסכמת

 לנכה כהלוואה לו שהועמדו הסכומי% כל ס' תא ויראו, ההחלטה מת� ממועד החל זה

 .נכות קצבת כתשלומי
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 די� בפסק המבוטח של לזכותו בתובענה פיצויי% לפסוק השיפוטית הערכאה החליטה  .ג

או חת% המבוטח על הסכ% פשרה ע% הנתבעי% בתובענה לאחר שהוא קיבל לכ'  חלוט

� :אלה מבי� באחת לבחור הברירה בידיו תהיה � הסכמה מראש של הנהלת הקר

 זה במקרה. לו שנפסק הפיצויי% סכו% מלוא בגובה תשלו% לקר� ישל% המבוטח )1(

 ממועד החל, זה פרק להוראות בהתא% נכות קצבת מהקר� לקבל זכאי יהיה הוא

, לנכה כהלוואה לו שהועמדו הסכומי% כל ס' את ויראו, כאמור לקר� התשלו%

 ;נכות קצבת כתשלומי

 הסכומי% כל ס' זה במקרה. מהקר� נכות קצבת לתלקב זכאותו על יוותר המבוטח )2(

 תוספת תצור) כאמור לסכומי%. מידי לפירעו� יועמדו לנכה כהלוואה לו ששולמו

 חודש מדד לעומת ההלוואה פירעו� במועד האחרו� הידוע המדד שיעור שינוי לפי

 לא הריבית ששיעור ובלבד, תקופה אותה בגי� ריבית ותוספת ההלוואה העמדת

 משיעור או תקופה אותה במהל' נכסיה על הקר� שהשיגה התשואהמ יפחת

 .שניה% מבי� הגבוה, ריבית פסיקת חוק לפי הריבית

: להל�( חוק לפי לכ' המוסמכת מהרשות גמלה או תגמול, קצבה לקבלת המבוטח זכאי  .ד

 כהלוואה לו ששולמו הסכומי% כל ס' מידי לפירעו� יועמדו � )אחר ממקור נכות קצבת

 במועד האחרו� הידוע המדד שינוי שיעור לפי תוספת תצור) כאמור כומי%לס. לנכה

�, תקופה אותה בגי� ריבית ותוספת ההלוואה מת� חודש מדד לעומת ההלוואה פירעו

 או התקופה במהל' נכסיה על הקר� שהשיגה מהתשואה יפחת לא הריבית ששיעור ובלבד

 .68ניה%ש מבי� הגבוה, ריבית פסיקת חוק לפי הריבית משיעור

 �  69הפרש לתשלו% לנכה לעני�, )ד( קט� בסעי) האמור א) על  .1ד

זכאי לסכו%  המבוטח יהיה �ככל שההפרש לתשלו% לנכה נמו' מהפרש מינימו%  )1(

חד פעמי בגובה היוו� הפרש לתשלו% לנכה לפי מקדמי היוו� שהכי� אקטואר מטע% 

לתקופת הזכאות , לגילו במועד ההיוו�, לשנת לידתו, הקר� בהתא% למי� המבוטח

לקצבת נכות החל ממועד ההיוו� ולהנחות האקטואריות לפיה� נער' מאזנה 

ויראו את ס' , האקטוארי האחרו� של הקר� לפני מועד הכנת מקדמי ההיוו� כאמור

 לגבי .נכות קצבת כתשלומי נכהל כהלוואהכל ההפרשי% לתשלו% לנכה ששולמו לו 

 .)ד( קט� בסעי) האמור יחול כהנל כהלוואה נכהל ששולמו הסכומי% יתרת

 זכאי מבוטחה יהיה � ככל שההפרש לתשלו% לנכה בגובה הפרש מינימו%  או יותר  )2(

, לתשלו% לנכה ההפרש בגובהבהתא% להוראות פרק זה  נכות קצבת מהקר� לקבל

 כתשלומי נכהל כהלוואה לו ששולמו נכהל לתשלו% ההפרשי% כל ס' את ויראו

 האמור יחול נכהל כהלוואה מבוטחל ששולמו ומי%הסכ יתרת לגבי. נכות קצבת

 ).ד( קט� בסעי)

  � לעניי� סעי) קט� זה   

ששולמה למבוטח עבור , הפרש חיובי שבי� הלוואה לנכה –" הפרש לתשלו� לנכה"  

 .לבי� קצבת נכות ממקור אחר, החודש שקד% לחודש בו חל מועד פירעו� ההלוואה
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תהיה בידיו הברירה , שות המוסמכת לכ' לפי חוקזכאי מבוטח לקבל סכו% חד פעמי מהר  .2ד

 .70 )2(�ו) 1) (ג(בי� האפשרויות המנויות בפסקאות משנה מלבחור 

 או התובענה למחיקת בקשה השיפוטית לערכאה המבוטח הגיש, זה בסעי) האמור א) על  .ה

 הסכמה לכ' קבל שהוא מבלי בתובענה הנתבעי% ע% פשרה הסכ% על המבוטח חת%

. מהקר� נכות קצבת לקבלת זכאותו על וויתר כאילו בכ' יראו, הקר� הנהלת של מראש

 לסכומי%. מידי לפירעו� יועמדו לנכה כהלוואה לו ששולמו הסכומי% כל ס' זה במקרה

 ההלוואה פירעו� במועד האחרו� הידוע המדד שינוי שיעור לפי תוספת תצור) כאמור

 ששיעור ובלבד, תקופה תהאו בגי� ריבית ובתוספת ההלוואה מת� חודש מדד לעומת

 משיעור או התקופה במהל' נכסיה על הקר� שהשיגה מהתשואה יפחת לא הריבית

 .שניה% מבי� הגבוה, ריבית פסיקת חוק לפי הריבית

 

 :נכות לקצבת הראשו� הזכאות חודש .33

 החודש יהיה) נכות לקצבת הראשו� הזכאות חודש: להל�( נכות לקצבת הראשו� הזכאות חודש

 ):נכות לקצבת הראשו� הזכאות מועד: להל�( אלה מבי� המאוחר עדהמו חל בו

 ;הנכות מועד )1(

 הוראות לפי מחלה דמי לתשלו% היו% שלאחר התקופה בגינה יש למבוטח זכות )2(

� ;הארוכה מביניה�, מבוטח על החל הסדר או, עבודה הסכ%, הרחבה צו, הדי

 .המבוטח של נכותו שיעור שונה בו המועד )3(

 

 :נכות קצבת חישוב .34

 כל למכפלת שווה יהיה נכות לקצבת הראשו� הזכאות חודש עבור הנכות קצבת סכו%  .א

 :אלה

 ;המבוטח של  נכותו שיעור )1(

 ;לתקנו�' ט בפרק לאמור בכפו) פעיל מבוטח לקצבת הקובע השכר )2(

 זקנה קצבת שיעור בצירו) בקר� צבר שהמבוטח) באחוזי%( זקנה קצבת שיעור )3(

 .עתידית ביטוח בתקופת לצבור היה יכול שהמבוטח) באחוזי%(

 תחושב �  יותר או אחת שבהסדר אחרת ותיקה בקר� ג% מבוטח שהינו בקר� מבוטח לגבי  .ב

 .לתקנו�' יא פרק להוראות בהתא% שלו הנכות קצבת

 תקופת וצבר, לתקנו� )ה(28 בסעי) כאמור נכותו שיעור לשינוי בקשה חלקי נכה הגיש  .ג

 אצל רפואית בדיקה לביצוע נכה הקר� זימנה או, לתקנו�) ב( 66 בסעי) כאמור אכשרה

 �  71אלה הוראות לגביו יחולו  ,לתקנו�) ו(29 בסעי) כאמור הקר� רופא

 חודש עבור הנכות קצבת סכו% יחושב � נכותו בשיעור שינוי חל כי הקר� רופא קבע )1(

 לעיל )א( קט� בסעי) כאמור החדש הנכות שיעור לפי נכות לקצבת הראשו� הזכאות

)� קצבת לחישוב הקובע שהשכר ובלבד, )נכות לקצבת החדש אותהזכ חודש: להל

 הזכאות בחודש פעיל מבוטח קצבת לחישוב הקובע השכר על יעלה לא פעיל מבוטח
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� בהתא% נכות לקצבת החדש הזכאות לחודש עד מעודכ� נכות לקצבת הראשו

 ;72לתקנו� 67 סעי) להוראת

 .הנכות קצבת בסכו% שינוי ליחו לא נכותו בשיעור שינוי חל לא כי הקר� רופא קבע )2(

הגיש בקשה להמש' קבלת הפרש לתשלו% , אחר זכאי מבוטח לקבלת קצבת נכות ממקור  .ד

 ,29לנכה בתו% תקופת זכאותו לקצבת נכות וקבע רופא הקר� כי המבוטח נכה לפי סעי) 

 � 73יחולו הוראות אלה

כו% זכאי לס המבוטח יהיה �ככל שההפרש לתשלו% לנכה נמו' מהפרש מינימו%  )1(

חד פעמי בגובה היוו� הפרש לתשלו% לנכה לפי מקדמי היוו� שהכי� אקטואר מטע% 

לתקופת הזכאות , לגילו במועד ההיוו�, לשנת לידתו, הקר� בהתא% למי� המבוטח

לקצבת נכות החל ממועד ההיוו� ולהנחות האקטואריות לפיה� נער' מאזנה 

 ;יוו� כאמורהאקטוארי האחרו� של הקר� לפני מועד הכנת מקדמי הה

סכו% קצבת  יהיה �ככל שההפרש לתשלו% לנכה בגובה הפרש מינימו%  או יותר  )2(

 .הנכות בגובה הפרש לתשלו% לנכה

  � לעניי� סעי) קט� זה   

לבי� קצבת ) א(הפרש חיובי שבי� קצבת נכה כאמור בסעי) קט�  –" הפרש לתשלו� לנכה"  

 .נכות ממקור אחר

 

35. � :נכות קצבת תשלו

 יאוחר לא לנכה ישול% נכות לקצבת הראשו� הזכאות חודש עבור תנכו קצבת סכו%  .א

 לתקנו� 29 בסעי) כאמור הקר� רופא החליט בו לחודש העוקב החודש של התשיעי מהיו%

 הזכאות מועד חל. שניה% מבי� המאוחר, נכות לקצבת הראשו� הזכאות חודש של או

� לנכה ישול% נכות לקצבת הראשו� הזכאות בחודש האחד לאחר נכות לקצבת הראשו

 .74החודש אותו סו) עד שנותרו הימי% מספר לפי יחסי באופ� נכות קצבת סכו%

 ועד הנכות תקופת כל במש' נכות קצבת למבוטח תשול%, לתקנו� 29 בסעי) לאמור בכפו)  .ב

 :אלה מבי� המוקד% לחודש

 ;הנכות בתקופת האחרו� החודש )1(

 כאמור פרישתו שדחה  חלקי נכה לגבי .זקנה קצבת לגיל המבוטח הגיע בו החודש )2(

 ;75בקר� שלו האחרו� הביטוח חודש � לתקנו� 14 בסעי)

 .המבוטח של פטירתו חודש )3(

 שישה על העולה תקופה בעד נכות קצבת למבוטח תשול% לא, זה בסעי) האמור א) על  .ג

 .נכות קצבת לקבלת הבקשה הגשת מועד שלפני חדשי%
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 :76מעבודה נכה הכנסת ניכוי .36

תופחת מסכו% קצבת , על ההפרש המותר העולה מעבודה הכנסה כלשהו שבחוד לו שיש נכה

  .ההכנסה העולה על ההפרש מחציתהנכות המשולמת לו עבור אותו החודש 

  �לעניי� סעי) זה 

ההפרש בי� השכר הקובע לקצבת מבוטח פעיל בחודש הזכאות הראשו�  � ההפרש המותר

לבי� סכו% קצבת הנכות שמשולמת , תקנו�ל 67כשהוא מעודכ� לפי האמור בסעי) , לקצבת נכות

  .לו

 

 :זקנה לקצבת נכה של זכאות תנאי .37

 קצבת מהקר� לקבל זכאי יהיה זקנה קצבת לגיל והגיע מהקר� נכות קצבת לו שמשולמת מבוטח

  .בתקנו� אחרת נקבע כ� א% אלא, פנסיונר לעניי� זה תקנו� הוראות כל עליו ויחולו, זקנה

 

 :77לנכה זקנה קצבת חישוב .38

 בסעי) לאמור בהתא% יחושב זקנה לקצבת הראשו� הזכאות חודש עבור לנכה זקנה קצבת סכו%

11 �ששולמה לו קצבת נכות עבור החודש שקד%  מלא נכה לגבי �  על א) האמור לעיל .לתקנו

 יהיה � לתקנו�) 2()1ד(32לחודש הזכאות הראשו� לקצבת זקנה ושלא מתקיי% בו האמור בסעי) 

 ששולמה הנכות קצבת סכו% בגובה זקנה לקצבת הראשו� הזכאות חודש בורע זקנה קצבת סכו%

  .זקנה לקצבת הראשו� הזכאות לחודש שקד% החודש עבור לו

 

 :נכה שאיר לקצבת זכאות תנאי .39

 21 בסעי) לאמור בהתא% מבוטח שאיר לקצבת זכאות תנאי כל בו והתקיימו שנפטר נכה שאיר

� לעניי� זה תקנו� הוראות כל עליו ויחולו, מבוטח אירש קצבת מהקר� לקבל זכאי יהיה, לתקנו

 .בתקנו� אחרת נקבע א% אלא, מבוטח שאיר

 

 :נכה שאיר קצבת חישוב .40

 לחישוב הקובע השכר, זה חישוב לעניי�. לתקנו� 23 בסעי) כאמור יחושב נכה שאיר קצבת סכו%

 הזכאות שבחוד פעיל מבוטח קצבת לחישוב הקובע השכר על יעלה לא פעיל מבוטח קצבת

�  .לתקנו� 67 בסעי) לאמור בהתא% הנכה של פטירתו למועד עד מעודכ� נכות לקצבת הראשו

 

 :78הקר� רופא החלטת על ערר .41

 מיו% יו% 60 תו' לתקנו� 29 סעי) לפי הקר� רופא החלטת על ערר להגיש רשאי מבוטח  .א

 .ההחלטה על ההודעה לו שהומצאה

 הקרנות של לעררי% הרפואית לוועדה) א( קט� בסעי) כאמור ערר להגיש רשאי מבוטח  .ב

 ).עדהוהו:  להל�( שבהסדר הותיקות
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 .הקר� לכ' שהכינה בטופס, הקר� באמצעות בכתב יוגש לוועדה ערר  .ג

 �  לבירורו הדרושי% המסמכי% או הפרטי% כל את כולל אינו הערר כי הוועדה ראתה  .ד

 .החסר את להשלי% ותבקשו למבוטח כ' על תודיע

 .רפואית בדיקה לביצוע המבוטח את לזמ� הוועדה איתרש בערר דיו� לצור'  .ה

 

 :שבהסדר הותיקות הקרנות של לעררי� הרפואית הוועדה החלטת .42

 .בו ותכריע המבוטח של עררו את תבדוק הוועדה  .א

 .קבלתה מיו% ימי% 14 תו' הוועדה החלטת בדבר למבוטח תודיע הקר�  .ב

 השיפוטית כאההער לפני בלבד משפטית בשאלה לערעור ניתנת הוועדה החלטת  .ג

 .חוק לפי לכ' המוסמכת
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   הקובע השכר של ריאלית עלייה תקרת $ ' ט פרק

  

 :פרשנות .43

 .זה בפרק אחרת נקבע כ� א% אלא, זה פרק לעניי� יחולו זה תקנו� הוראות כל  .א

 � זה בפרק  .ב

   – 79רעיוני ממוצע שכר יחס

)1( � �  תקצבת שאיר מבוטח לא פעיל ומענק שני% עודפו, של מבוטח זקנה קצבת לעני

 צבר. בקר� המבוטח של הביטוח בחודשי רעיוניי% שכר יחסי כל של חודשי ממוצע

  �  בקר� שלו ביטוח בחודשי רעיוניי% שכר יחסי 420 �מ למעלה מבוטח

יחסי השכר הרעיוניי%  420יחושב הממוצע כאמור לפי  �לצור' חישוב קצבה   )א(

 ;הגבוהי% ביותר של המבוטח

 �לתקנו�  52או  12בהתא% לסעיפי% לצור' חישוב מענק שני% עודפות   )ב(

יחושב הממוצע כאמור לפי כל יחסי השכר הרעיוניי% בחודשי הביטוח של 

� .המבוטח בקר

)2( � כל צירו) לחלוקת השווה הסכו% � פעיל מבוטח שאיר וקצבת נכות קצבת לעני

� :פעיל מבוטח ושאיר לנכה כוללת ביטוח בתקופת המפורטי% להל

 צבר. בקר� המבוטח של הביטוח בחודשי %הרעיוניי השכר יחסי כל ס'  )א(

 יובאו �  בקר� שלו ביטוח בחודשי רעיוניי% שכר יחסי �420 מ למעלה מבוטח

� ;המבוטח של ביותר הגבוהי% הרעיוניי% השכר יחסי 420 בחשבו

 .עתידית ביטוח בתקופת עתידי בחודש רעיוני שכר יחס מכפלת  )ב(

  

 לבי� ביטוח בחודש מבוטחת ורתמשכ שבי� היחס � 80ביטוח בחודש רעיוני שכר יחס

 לקר� שולמו בו לחודש שקד% החודש של או הביטוח חודש של הרעיוני הממוצע השכר

  .מביניה% המאוחר, הביטוח חודש עבור הגמולי% דמי

  

 חודשי 60 � ב %יהרעיוני השכר יחסי של חודשי ממוצע �  81עתידי בחודש רעיוני שכר יחס

  .בקר� המבוטח של האחרוני% הביטוח

  

 �  2003ספטמבר  חודש לבי� 2002אוקטובר  חודש שבי� בתקופה הממוצע השכר ממוצע

 2002אוקטובר  בחודש שתחילתה בתקופהבמשק  הממוצע השכר של חודשי ממוצע

 השכר סכו% בחשבו� יובא כאמור הממוצע חישוב לצור'. 2003ספטמבר  בחודש וסיומה

 חודש מדדשיעור  שינוי דכ� לפיכשהוא מעו בתקופה האמורה חודש בכלבמשק  הממוצע

  .החודש אותו מדד לעומת 2003ספטמבר 
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 �  ביטוח בחודש רעיוני ממוצע שכר

 ;חודש אותו בשלבמשק  ממוצעה שכרה �  הבסיס חודש שלפני ביטוח חודשי לגבי )1(

 החודש בשלבמשק  ממוצעה שכרה �  ואיל' הבסיס מחודש ביטוח חודשי לגבי )2(

, דריבית ריבית בשיטת, 0.165% של שיעורב תבתוספת ריבי, הבסיס לחודש שקד%

� לפי כשהוא מעודכ�ו הביטוח חודש לבי� הבסיס חודש שבי� בתקופה חודש כל בגי

 .הבסיס לחודש שקד% החודש מדד לעומת הביטוח חודש מדד שינוי שיעור

 
 :אלה שני למכפלת השווה סכו% � פעיל לא מבוטחחישוב קצבת ל קובע שכר תקרת

 ;רעיוני ממוצע שכר יחס )1(

לבי� חודש  2002בתקופה שבי� חודש אוקטובר ממוצע השכר הממוצע במשק  )2(

ל בגי� כ ,בשיטת ריבית דריבית,  0.165% בתוספת ריבית בשיעור של 2003ספטמבר 

כשהוא מעודכ� לפי ו, לבי� חודש הביטוח האחרו� סודש בתקופה שבי� חודש הבסיח

ש דוחמדד ה תלקצבה לעומראשו� הזכאות ה% לחודש דהחודש שק דמד ישינו

  .יסש הבסדשקד% לחו

האחרו�  חודש הביטוחבי מבוטח שגלא יחול ל ,יבית� תוספת ריאמור לעיל לעניה

 .בסיסה� קד% לחודש רשלו בק

  
 :אלה שני למכפלת השווה סכו% �  82פעיל מבוטחחישוב קצבת ל קובע שכר תקרת

 ;רעיוני ממוצע שכר יחס )1(

 חודש לבי� 2002 אוקטובר חודש שבי� בתקופה במשק הממוצע השכר ממוצע )2(

 כל בגי�, דריבית ריבית בשיטת, 0.165% של בשיעור ריבית בתוספת 2003 ספטמבר

 וכשהוא, לקצבה הראשו� הזכאות חודש לבי� הבסיס חודש שבי� בתקופה חודש

� מדד לעומת לקצבה הראשו� הזכאות לחודש שקד% החודש מדד שינוי לפי מעודכ

 .בסיסה לחודש שקד% החודש

  

 :ת מבוטח פעילקצב לחישוב קובע שכר מגבלת .44

עלה שכר קובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל על תקרת שכר , א) האמור בהוראות תקנו� זה על

בכל הוראות תקנו� זה במקו% שכר קובע לחישוב קצבת , קובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל

  .מבוטח פעיל תבוא תקרת שכר קובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל

  

  :גבלת שכר קובע לחישוב קצבת מבוטח לא פעילמ .45

עלה שכר קובע לחישוב קצבת מבוטח לא פעיל על תקרת שכר , על א) האמור בהוראות תקנו� זה

בכל הוראות תקנו� זה במקו% שכר קובע לחישוב קצבת , קובע לחישוב קצבת מבוטח לא פעיל

  .עילמבוטח לא פעיל תבוא תקרת שכר קובע לחישוב קצבת מבוטח לא פ

 .בטל .46

  .בטל .47
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  כספי� משיכת $' י פרק

  

 :כספי� משיכת .48

 שהתקיימו ובלבד, בקר� בחשבונו שנצברו כספי% למשו' רשאי לשעבר מבוטח או מבוטח  .א

 :83האלה התנאי% כל

 בחשבונו שנצברו כספי% למשיכת בקשה לקר� הגיש לשעבר המבוטח או המבוטח )1(

 זכאותו על מוותר הוא בו ,הקר� הנהלת לכ' שהכינה בטופס, ויתור כתב לה וציר)

 ;מהקר� כלשהי קצבה לקבלת

 ;מעבידולבי�  המבוטח בי� ומעביד עובד יחסי נותקו )2(

 או יותר או חודשי% 12 של תקופה במש' נכות קצבת מהקר� קיבל לא המבוטח )3(

 הזכאות חודש לפני חודשי% 60 של התקופה במהל' יותר או אחד חודש עבור

� ;זקנה לקצבת שלו הראשו

 ותיקה מקר� זקנה קצבת או נכות קצבת מקבל אינו המבוטחגשת הבקשה במועד ה )4(

 ;שבהסדר אחרת

 .טלובמ )5(

 .לתקנו�' לגבי המבוטח תנאי הזכאות המפורטי% בנספח ו התקיימו )6(

מבוטח שהחל לקבל קצבת זקנה מהקר� או שחלפו למעלה , )א( קט� בסעי) האמור א) על  .ב

 בו מהמועד ימי% שישי% אוקנה משישי% ימי% מחודש הזכאות הראשו� שלו לקצבת ז

 לפי ,בקר� אותו שביטח האחרו� המעביד לבי� המבוטח בי� ומעביד עובד יחסי נותקו

 .בקר� בחשבונו שנצברו כספי% למשו' רשאי יהיה לא, מביניה% המאוחר המועד

ובלבד , יתומיו של מבוטח שנפטר רשאי% למשו' כספי% שנצברו בחשבונו בקר�  .ג

 :האלהשהתקיימו כל התנאי% 

 ;המבוטח לא השאיר אחריו שאירי% אחרי% )1(

 ;שני% או יותר במועד בו נפטר המבוטח 18לכל אחד מהיתומי% מלאו  )2(

כל היתומי% הגישו לקר� בקשה למשיכת כספי% שנצברו בחשבונו וצירפו לה כתב  )3(

בו ה% מוותרי% על זכאות% לקבלת , בטופס שהכינה לכ' הנהלת הקר�, ויתור

� ;קצבה כלשהי מהקר

 .התקיימו לגבי המבוטח במועד בו נפטר )א(בסעי) קט� ) 5(עד ) 3(נאי% ת )4(

לעיל יחושב על פי נוסחת ) ג(�ו) א(הסכו% שישול% על ידי הקר� כאמור בסעיפי% קטני%   .ד

 .לתקנו�' ובכפו) לאמור בנספח ו 'הערכי פדיו� כמפורט בנספח 

ק ביניה% הסכו% האמור יחול, והיו שני יתומי% או יותר) ג(התקיי% האמור בסעי) קט�   .ה

 � .84באופ� שווה) ד(בסעי) קט
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 :לקצבה זכאות אי� בו במקרה  כספי� החזרת .49

 הקר� לו תשל% � זקנה קצבת מהקר� לקבל זכאי ואינו זקנה קצבת לגיל מבוטח הגיע  .א

 כאמור תשלו% במועד. 'ה בנספח כמפורט פדיו� ערכי נוסחת פי על שיחושב פעמי חד סכו%

 .המבוטח של בגינו הקר� של חיוביה כל יפוגו

זכאי לקבלת סכו% חד פעמי מהקר� השווה  �מי שהיה מבוטח לשעבר במועד הקובע   .ב

 :לגבוה מבי� שני אלה

1הסכו% המתקבל  לפי נוסחה  )1(
Ttep  הכמפורט בנספח;' 

2הסכו% המתקבל לפי נוסחה  )2(
Ttep  הכמפורט בנספח '. 

הגיע מבוטח לגיל קצבת זקנה ולא התקיי% לגביו התנאי , )א(בסעי) קט�  על א) האמור  .ג

 .)ב(יחול לגביו האמור בסעי) קט� , לתקנו� 9שבסעי) ) 2(האמור בפסקת משנה 

היה  נפטר בו שבמועד, די� כל פי על מבוטח של ורשיוי יחול ג% לגבי )ב(האמור בסעי) קט�   .ד

 :85אלהמ אחד י מבוטח שנפטר כשהתקיי%לגבי שאירג% וכ�  יסוד בתכנית בקר� מבוטח

אינ% זכאי% לקבלת קצבת שאיר מבוטח מהקר� או מקר�  של המבוטח כל שאיריו )1(

ובלבד שהמבוטח לא היה זכאי לקבלת קצבת נכות מהקר� , ותיקה אחרת שבהסדר

 .או מקר� ותיקה אחרת שבהסדר במועד בו נפטר

� ותיקה אחרת שבהסדר מבוטח לא היה זכאי לקבלת קצבת נכות מהקר� או מקרה )2(

או שלגבי חלק% חל , )1ד(26ולגבי כל שאיריו חל האמור בסעי), במועד בו נפטר

וחלק% אינ% זכאי% לקבלת קצבת שאיר מבוטח מהקר� או  )1ד(26האמור בסעי) 

ובלבד שכל השאירי% שחל לגביה% האמור בסעי) , מקר� ותיקה אחרת שבהסדר

% שנצברו בחשבונו של המבוטח בטר% הגישו לקר� בקשה למשיכת כספי )1ד(26

, בטופס שהכינה לכ' הנהלת הקר�, החלו לקבל קצבה מהקר� וצירפו לה כתב ויתור

� .בו ה% מוותרי% על זכאות% לקבלת קצבה כלשהי מהקר

 יחולק, יותרשני שאירי% או  למבוטחוהיו ) 2(או ) 1)(ד(התקיי% האמור בפסקאות משנה   .1ד

 זכאי% היו לה� הקצבאות בי�ש ליחס בהתא% ,)ב() קט� בסעי האמור הסכו% ביניה%

 הסעי) לפי קצבאות לאות� זכאי% היו אילו, לתקנו� 23 סעי) לפי שאירי% אות%

  .86האמור

יהיו זכאי% בנוס) , לתקנו�) ג(21שאירי מבוטח שנפטר שזכאי% לקצבת שאיר לפי סעי)   .2ד

 �וזאת בשל חודשי ביטוח בקר�  ,)ב(לקצבת שאיר לסכו% חד פעמי שיחושב לפי סעי) קט

 למבוטח היו. קר� לבי� החודש בו נפטרלבתקופה שבי� החודש בו חידש המבוטח תשלומיו 

 לה� הקצבאות בי�ש ליחס בהתא% האמור הסכו% ביניה% יחולק, יותרשני שאירי% או 

  .87שאירי% אות% זכאי%

 

ר� ותיקה אחרת למעט נכה שהיה זכאי לקבלת קצבת נכות מהקר� או מק, נפטר מבוטח  .ה

זכאי%  �יהיו יורשיו של המבוטח על פי כל די�  �ואי� לו שאירי% , שבהסדר במועד בו נפטר
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' הלקבלת סכו% חד פעמי מהקר� שיחושב על פי נוסחת ערכי פדיו� כאמור בנספח 

�  .88לתקנו
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  זכויות רציפות $ אחת מקר� ביותר קצבה חישוב $' יא פרק

  

 :תחולה .50

 אחרת ותיקה בקר� ג% מבוטח שהינו, בקר� מבוטח לגבי לויחו זה פרק הוראות כל  .א

 .89)קרנות במספר מבוטח: להל�( יותר או אחת שבהסדר

 אחרת נקבע כ� א% אלא, זה פרק עליו שחל בקר� מבוטח לגבי יחולו התקנו� הוראות כל  .ב

 .זה בפרק

 ותקרנ בי� פנסיה זכויות רציפות להבטחת תקנות הוראות במקו% יבואו זה פרק הוראות  .ג

 קר� ובי� מ"בע הדסה לעובדי פנסיה קופת בי� הסכ% ובמקו% ההסתדרות של הפנסיה

 של סוציאלי לביטוח מוסד מבטחי%, מ"בע ההסתדרות עובדי של המרכזית הגימלאות

 .מ"בע שיתופית אגודה ותגמולי% פנסיה מרכז מקפת וקר� מ"בע העובדי%

יטוח של מבוטח בלו לגבי תקופת וראות פרק זה לא יחוה, )א(א) האמור בסעי) קט� על   .ד

 .טוחיל שלושה חודשי בעבקר� ותיקה אחרת שבהסדר שאינה עולה  ובקר� א

  � זה בפרק  .ה

חודש בו נרש% לזכות המבוטח חודש ביטוח בשתי קרנות ותיקות  �  חודש ביטוח מקביל

  .שבהסדר או יותר

  

 לזכות רשומי%ש הביטוח חודשי כל מבי� המאוחר הביטוח חודש �  האחרו� הביטוח חודש

  .הקר� ובכלל� שבהסדר הותיקות מהקרנות באחת המבוטח

  

 המבוטח לזכות שרשומי% הביטוח חודשי כל מבי� המאוחר הביטוח חודש � המעבר חודש

�  .משתתפת בקר

  

�  .לקהל פתוחי% בישראל הבנקי% רוב שבו יו% � עבודה יו

 

 :מאלה אחת כל  �  שני� שלוש בשיטת קר�

 ;מ"בע העובדי% של סוציאלי לביטוח מוסד מבטחי% )1(

 ;מ"בע ההסתדרות משק ועובדי פועלי של הפנסיה קר� �  נתיב )2(

)3( � שיתופית אגודה – בישראל מקצועיי% ובלתי חקלאיי% לפועלי% ופנסיה ביטוח קר

 ;מ"בע

)4( � ;מ"בע. ש.א ציבוריות ועבודות הבני� פועלי של והפנסיה הביטוח קר

 ;מ"בע הדסה לעובדי הפנסיה קופת )5(

)6( � .מ"בע" אגד" חברי של אותהגמל קר
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  :מאלה אחת כל � שכר יחסי בשיטת קר�

)1( � ;מ"בע שיתופית אגודה ותגמולי% לפנסיה מרכז מקפת קר

)2( � .מ"בע ההסתדרות עובדי של המרכזית הגימלאות קר

  

  � משלמת קר�

 ;הקר� �  בקר� האחרו� הביטוח חודש מבוטח של לזכותו נרש% )1(

 � שבהסדר אחרת ותיקה בקר� חרו�הא הביטוח חודש מבוטח של לזכותו נרש% )2(

 .הקר� אותה

הקר� שחודש  � היה חודש הביטוח האחרו� של המבוטח חודש ביטוח מקביל  )3(

ההצטרפות של המבוטח אליה הוא החודש המאוחר מבי� כל חודשי ההצטרפות 

 .שלו לקרנות הותיקות שבהסדר

  

 �  משתתפת קר�

 ותיקה בקר� מבוטח הינוו בקר� האחרו� הביטוח חודש המבוטח של לזכותו נרש% )1(

 ;הקר� אותה �  שבהסדר אחרת

 �  שבהסדר אחרת ותיקה בקר� האחרו� הביטוח חודש המבוטח של לזכותו נרש% )2(

� .הקר

קר� שחודש  �היה חודש הביטוח האחרו� של המבוטח חודש ביטוח מקביל  )3(

ההצטרפות של המבוטח אליה אינו החודש המאוחר מבי� כל חודשי ההצטרפות 

 .הותיקות שבהסדר שלו לקרנות

  

� ב מבוטחות משכורות של חודשי ממוצע � המעבר בחודש שני� שלוש בשיטת קובע שכר

 הממוצע חישוב לצור'. המבוטח של המעבר לחודש עד בקר� האחרוני% הביטוח חודשי 36

 שינוי לפי מעודכ� כשהוא ביטוח בחודש מבוטחת משכורת סכו% בחשבו� תובא כאמור

 שולמו בו לחודש שקד% החודש מדד לעומת המעבר לחודש %שקד החודש מדד שיעור

� .  הביטוח בחודש המשרה בשיעור מחולק וכשהוא, הביטוח חודש עבור הגמולי% דמי לקר

  

   �  זכויות רציפות לפי משתתפת בקר� שני� שלוש בשיטת קובע שכר

 :אלה שני למכפלת השווה סכו%  � המשלמת בקר� פעיל מבוטח לגבי )1(

 חודשי ממוצע לבי� המעבר בחודש שני% שלוש בשיטת קובע רשכ שבי� היחס  )א(

 לחודש עד האחרוני% הרצופי% החודשי% �12ב במשק הממוצע השכר של

 בחשבו� יובא כאמור הממוצע חישוב לצור'. בקר� המבוטח של המעבר

 שיעור לפי מעודכ�  כשהוא כאמור חודש בכל במשק הממוצע השכר סכו%

 ;החודש אותו מדד לעומת המעבר שלחוד שקד% החודש מדד שינוי

 :אלה שני מבי� הנמו'  )ב(

)1( � ;ממוצע שכר אמד
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 עד הרצופי% החודשי% �12ב במשק הממוצע השכר של חודשי ממוצע )2(

 ריבית בשיטת, 0.165% של בשיעור ריבית בתוספת המעבר לחודש

 שקד% חודש לבי� המעבר חודש שבי� בתקופה חודש כל בגי�, דריבית

 שינוי שיעור לפי מעודכ� וכשהוא לקצבה הראשו� הזכאות לחודש

 מדד לעומת לקצבה הראשו� הזכאות לחודש שקד% החודש מדד

 .המעבר לחודש שקד% החודש

 :אלה שני למכפלת השווה סכו%  � המשלמת בקר� פעיל לא מבוטח לגבי )2(

 חודשי ממוצע לבי� המעבר בחודש שני% שלוש בשיטת קובע שכר שבי� היחס  )א(

 לחודש עד האחרוני% הרצופי% החודשי% �12ב במשק הממוצע השכר של

 בחשבו� יובא כאמור הממוצע חישוב לצור'. בקר� המבוטח של המעבר

 שיעור לפי מעודכ� כשהוא כאמור חודש בכל במשק הממוצע השכר סכו%

 ;החודש אותו מדד לעומת המעבר לחודש שקד% החודש מדד שינוי

 :אלה שני מבי� הנמו'  )ב(

 הרצופי% החודשי% �12 ב במשק וצעהממ השכר של חודשי ממוצע )1(

 כאמור הממוצע חישוב לצור'. האחרו� הביטוח לחודש עד האחרוני%

 כשהוא כאמור חודש בכל במשק הממוצע השכר סכו% בחשבו� יובא

� הראשו� הזכאות לחודש שקד% החודש מדד שינוי שיעור לפי מעודכ

 ;החודש אותו מדד לעומת לקצבה

 עד הרצופי% החודשי% �12ב במשק הממוצע השכר של חודשי ממוצע )2(

 ריבית בשיטת, 0.165% של בשיעור ריבית בתוספת המעבר לחודש

 חודש לבי� המעבר חודש שבי� בתקופה חודש כל בגי�, דריבית

 שקד% החודש מדד שינוי שיעור לפי מעודכ� וכשהוא האחרו� הביטוח

 לחודש שקד% החודש מדד לעומת לקצבה הראשו� הזכאות לחודש

 .המעבר

 

  :90הקדמת יציאה לקצבת זקנה  .א50

) א(13 קט� בסעי) כאמור זקנה לקצבת יציאתו להקדי% רשאי יהיה קרנות במספר מבוטח  .א

� בה� שבהסדר הותיקות הקרנות בכל תהיה זקנה לקצבת יציאתו שהקדמת ובלבד, לתקנו

 .בוטח הוא

) ג(13 קט� לסעי) בהתא% מהקר� זקנה לקצבת יציאתו שהקדי% קרנות במספר מבוטח  .ב

� :הבא באופ� זקנה קצבת לקבלת זכאי יהיה לתקנו

 הזכאות חודש לבי� מהקר� זקנה לקצבת הראשו� הזכאות חודש שבי� בתקופה )1(

� זקנה קצבת סכו% � שבהסדר האחרות הותיקות בקרנות זקנה לקצבת הראשו

 או פעיל למבוטח הקר� תקנו� להוראות בהתא% שיחושב בקר� הביטוח חודשי עבור

 .  העניי� לנסיבות בהתא%, פעיל אל מבוטח
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 � ואיל' בוטח בה� הקרנות במספר זקנה לקצבת הראשו� הזכאות מחודש החל )2(

 . לתקנו� 51 בסעי) כאמור סכו%

 בגי� נכות קצבת לקבלת זכאי יהיה לא הוא נכות אירוע כאמור למבוטח ארע )3(

 .המשלמת בקר� ביטוחו תקופת

 שאירו יהיה – זקנה לקצבת שלו �הראשו הזכאות חודש לפני פעיל מבוטח נפטר )4(

 כל מבי� הגבוה הסכו% את המשתתפות ומהקרנות המשלמת מהקר� לקבל זכאי

 :אלה

 ; לתקנו� 55 סעי) לפי שיחושב פעיל מבוטח של שאיר קצבת סכו%  )א(

 הקר� תקנו� להוראות בהתא% שיחושב פנסיונר שאיר קצבת סכו%  )ב(

 .מתהמשל מהקר� לפנסיונר ששולמה הקצבה מסכו% המשלמת

 שאירו יהיה � זקנה לקצבת שלו הראשו� הזכאות חודש לפני פעיל לא מבוטח נפטר )5(

 :האלה הסכומי% כל את המשתתפות ומהקרנות המשלמת מהקר� לקבל זכאי

 משתתפת בקר� ביטוחו תקופת בגי� פעיל לא מבוטח של שאיר קצבת סכו%  )א(

 ; לתקנו�) 2)(א(56 סעי) לפי

 הקר� תקנו� להוראות התא%ב שיחושב פנסיונר שאיר קצבת סכו%  )ב(

  .המשלמת מהקר� לפנסיונר ששולמה הקצבה מסכו% המשלמת

עלה שיעור כולל לזקנה שצבר מבוטח לא פעיל על , )5(על א) האמור בפסקת משנה  )6(

יהיה שאירו זכאי לקבלת סכו% השווה למכפלת ס' הסכומי% האמורי%  70%

ר מבוטח לא פעיל נה שצבלבי� שיעור כולל לזק 70%ביחס שבי� ) 5(בפסקת משנה 

  .בתכנית מקיפה

 –) 1)(ב( קט� בסעי) האמור בו שהתקיי% מבוטח לגבי, לתקנו�) ה(50 בסעי) האמור א) על  .ג

    "�  ; הקר�  �" משלמת קר

    "�  .  המבוטח בוטח בה שבהסדר אחרת ותיקה קר� �" משתתפת קר

  

  :91דחיית יציאה לקצבת זקנה  .ב50

 ובלבד, לתקנו� 14 בסעי) כאמור זקנה לקצבת יציאתו לדחות רשאי יהיה קרנות במספר מבוטח  

  .בוטח הוא בה� שבהסדר הותיקות הקרנות בכל תהיה זקנה לקצבת יציאתו שדחיית

  

 :זקנה קצבת חישוב .51

  אלה כל של צירו) יהיה זקנה לקצבת הראשו� הזכאות חודש עבור זקנה קצבת סכו%  .א

)� ):כולל זקנה קצבת סכו�: להל

 להוראות בהתא% שיחושב המשלמת בקר� הביטוח חודשי עבור זקנה קצבת סכו% )1(

� העני� לנסיבות בהתא%, פעיל לא מבוטח או פעיל למבוטח המשלמת הקר� תקנו

)� ;)המשלמת בקר� זקנה קצבת סכו�: להל
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. המשתתפות מהקרנות אחת בכל הביטוח חודשי עבור הזקנה קצבאות כל ס' )2(

 לגבי המשתתפת הקר� תקנו� הוראותל בהתא% יחושב, כאמור זקנה קצבת סכו%

 בקר� פעיל לא מבוטח או פעיל כמבוטח המבוטח של מעמדו לפי זקנה קצבת חישוב

 שני% שלוש בשיטת קר� שהיא משתתפת בקר� מבוטח שלגבי ובלבד, המשלמת

 נסיבות לפי, משתתפת בקר� פעיל לא או פעיל מבוטח קצבת לחישוב הקובע השכר

� בקר� פעיל לא או פעיל מבוטח קצבת לחישוב הקובע השכר על יעלה לא, העני

 פעיל לא מבוטח קצבת לחישוב הקובע מהשכר יפחת לא מקרה ובכל, המשלמת

�  .המשתתפת בקר

� �  זה קט� סעי) לעני

 שכר בהגדרת � שכר יחסי בשיטת קר� שהיא משתתפת בקר� מבוטח לגבי  )א(

 יבוא" רו�האח הביטוח חודש" במקו% פעיל לא מבוטח קצבת לחישוב קובע

 ;"המשלמת בקר� האחרו� הביטוח חודש"

 שכר בהגדרת �  שני% שלוש בשיטת קר� שהיא משתתפת בקר� מבוטח לגבי  )ב(

חודש הביטוח האחרו� "אחרי  פעיל לא למבוטח יחסי% ממוצע בשיטת קובע

� ;92"המשלמת"יבוא " של המבוטח בקר

 120 בה שצבר שני% שלוש בשיטת קר� שהיא משתתפת בקר� מבוטח לגבי  )ג(

 שני% שלוש בשיטת קובע שכר הגדרת במקו% �  יותר או ביטוח חודשי

 לפי משתתפת בקר� אחרונות שני% שלוש בשיטת קובע שכר יבוא אחרונות

 .זכויות רציפות

שצבר המבוטח ) באחוזי%(עלה ס' כל שיעורי קצבת זקנה , )א(א) האמור בסעי) קט�  על  .ב

על ) שיעור צבירה כולל: בסעי) קט� זה(בקר� המשלמת ובכל אחת מהקרנות המשתתפות 

שצבר המבוטח בקרנות האמורות בהפרש ) באחוזי%(יופחתו שיעורי קצבת זקנה  � 70%

 � :93באופ� הבא, )ההפרש להפחתה: בסעי) קט� זה( 70%שבי� שיעור הצבירה הכולל לבי

שצבר המבוטח בקר� שבה השכר הקובע לחישוב , )באחוזי%(שיעור קצבת זקנה  )1(

ל המבוטח הוא השכר הנמו' מבי� השכר הקובע לחישוב קצבתו של קצבתו ש

או , יופחת בגובה ההפרש להפחתה, המבוטח בכל אחת מהקרנות בה� הוא מבוטח

 ;לפי הגבוה מביניה%, 0עד לשיעור של 

יופחת שיעור קצבת , )1(נותר הפרש להפחתה לאחר בצוע האמור בפסקת משנה  )2(

אשר השכר הקובע לחישוב קצבתו של  שצבר המבוטח בקר�, )באחוזי%(זקנה 

המבוטח הוא הנמו' מבי� השכר הקובע לחישוב קצבתו של המבוטח ביתרת 

לפי , 0או עד לשיעור של , בגובה יתרת ההפרש להפחתה, הקרנות בה� הוא מבוטח

 ;הגבוה מביניה%

 .יחול בהתאמה לגבי יתרת הקרנות בה� מבוטח המבוטח) 2(האמור בפסקת משנה  )3(
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יחול ג% לגבי מי שהקדי% יציאתו ) ב(מובהר בזאת כי האמור בסעי) קט� , הסר ספקלמע�   .1ב

  .94לתקנו�) א(א50לקצבה כאמור בסעי) 

 .95בטל  .ג

 .96בטל  .ד

 

 :97עודפות שני� מענק .52

מבוטח שצבר חודשי ביטוח עוד) יהיה זכאי לקבל מהקר� המשלמת סכו% חד פעמי השווה 

ל המפורטי% להל� בקר� המשלמת ובכל לצירו) של הסכומי% המתקבלי% כתוצאה מהכפלת כ

  :אחת מהקרנות המשתתפות

, "חודש ביטוח עוד)"לעניי� ההגדרה . ס' כל חודשי ביטוח עוד) שצבר המבוטח )1(

יובאו בחשבו� ס' כל חודשי הביטוח שהמבוטח צבר בקר� המשלמת ובכל אחת 

למעט חודשי ביטוח עבור% זכאי המבוטח להחזר דמי , מהקרנות המשתתפות

 ;לתקנו�) ג(14י% כאמור בסעי) גמול

)2(  �ס' כל חודשי הביטוח לבי� היחס שבי� מספר חודשי הביטוח שצבר המבוטח בקר

 .שהמבוטח צבר בקר� המשלמת ובכל אחת מהקרנות המשתתפות

 �לעניי� זה 

לא יובא בחשבו� חודש ביטוח עבורו זכאי המבוטח להחזר דמי גמולי%   )א(

 ;לתקנו�) ג(14כאמור בסעי) 

י� חודשי הביטוח בקר� המשלמת ובקרנות המשתתפות יחול לצור' מנ  )ב(

 ;"חודש ביטוח עוד)"שבהגדרה ) 3(עד ) 1(האמור בסעיפי% קטני% 

השכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל או השכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח  )3(

לפיו מחושבת קצבת הזקנה עבור חודשי , בהתא% לנסיבות העניי�, לא פעיל

 ;לתקנו�) א(51לסעי)  הביטוח בקר� בהתא%

)4( 6.25%. 

 

 :היוו� .53

 לקבלת זכאי יהיה, פעמי חד לסכו% מקצבתו חלק להוו� בקשה המשלמת לקר� מבוטח הגיש

 קצבת סכו% בחשבו� יבוא, זה סעי) לעניי�. המשלמת הקר� תקנו� להוראות בהתא% זה סכו%

  .כולל זקנה

  

 :פנסיונר שאיר קצבת חישוב .54

 בהתא% יחושב פנסיונר שאיר לקצבת הראשו� הזכאות חודש עבור פנסיונר שאיר קצבת סכו%

 קצבת סכו% יהיה האחרונה הקצבה סכו% זה סעי) לעניי�. המשלמת הקר� תקנו� להוראות

  .הפנסיונר נפטר בו בחודש הכולל הזקנה
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 :98פעיל מבוטח שאיר קצבת חישוב .55

 יחושב פעיל טחמבו שאיר לקצבת הראשו� הזכאות חודש עבור פעיל מבוטח שאיר קצבת סכו%

ובלבד שהסכו% האמור לא יפחת מסכו% קצבת שאיר , המשלמת הקר� תקנו� להוראות בהתא%

  .לתקנו� 56מבוטח לא פעיל שיחושב לפי סעי) 

 

 :פעיל לא מבוטח שאיר קצבת חישוב .56

 :אלה כל של צירו) יהיה הראשו� הזכאות חודש עבור פעיל לא מבוטח שאיר קצבת סכו%  .א

  אשר, המשלמת בקר� ביטוח חודשי עבור פעיל לא טחמבו שאיר קצבת סכו% )1(

 ;המשלמת הקר� תקנו� להוראות בהתא% יחושב

 מהקרנות אחת בכל הביטוח חודשי עבור פעיל לא מבוטח שאיר קצבאות כל ס' )2(

 בהתא% יחושב, כאמור פעיל לא מבוטח שאיר קצבת כל סכו%. המשתתפות

  .פעיל לא מבוטח אירש קצבת חישוב לגבי המשתתפת הקר� תקנו� להוראות

� �  זה קט� סעי) לעני

  �  שכר יחסי בשיטת קר� שהיא משתתפת בקר� מבוטח לגבי  )א(

 הביטוח חודש" במקו% פעיל לא מבוטח קצבת לחישוב קובע שכר בהגדרת

� ;"המשלמת בקר� האחרו� הביטוח חודש" יבוא" האחרו

 שכר בהגדרת �  שני% שלוש בשיטת קר� שהיא משתתפת בקר� מבוטח לגבי  )ב(

 הביטוח חודש" במקו% פעיל לא למבוטח יחסי% ממוצע בשיטת קובע

� ".המשלמת בקר� האחרו� הביטוח חודש" יבוא" האחרו

שצבר המבוטח ) באחוזי%(עלה ס' כל שיעורי קצבת זקנה , )א(על א) האמור בסעי) קט�   .ב

על ) צבירה כולל שיעור: בסעי) קט� זה(בקר� המשלמת ובכל אחת מהקרנות המשתתפות 

שצבר בקרנות האמורות בהפרש שבי� ) באחוזי%(יופחתו שיעורי קצבת זקנה  � 70%

 � :99באופ� הבא, )ההפרש להפחתה: בסעי) קט� זה( 70%שיעור הצבירה הכולל לבי

שצבר המבוטח בקר� שבה השכר הקובע לחישוב , )באחוזי%(שיעור קצבת זקנה  )1(

בתו של השאיר בכל קצבתו של השאיר הוא הנמו' מבי� השכר הקובע לחישוב קצ

יופחת בגובה ההפרש להפחתה או עד לשיעור  ,אחת מהקרנות בה� בוטח המבוטח

 ;לפי הגבוה מביניה%, 0של 

יופחת שיעור קצבת  –) 1(נותר הפרש להפחתה לאחר בצוע האמור בפסקת משנה  )2(

שצבר המבוטח בקר� אשר השכר הקובע לחישוב קצבתו של , )באחוזי%(זקנה 

מבי� השכר הקובע לחישוב קצבתו של השאיר ביתרת הקרנות השאיר הוא הנמו' 

לפי הגבוה , 0או עד לשיעור של , בגובה יתרת ההפרש להפחתה, בה� בוטח המבוטח

 ;מביניה%

 .יחול בהתאמה לגבי יתרת הקרנות בה� בוטח המבוטח) 2(האמור בפסקת משנה  )3(
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 :נכות קצבת חישוב .57

 אלה כל של צירו) יהיה נכות לקצבת הראשו� הזכאות חודש עבור נכות קצבת סכו%  .א

)� ):הכולל הנכות קצבת סכו�: להל

 בהתא% יחושב אשר, המשלמת בקר� ביטוח חודשי עבור נכות קצבת סכו% )1(

 ;המשלמת הקר� תקנו� להוראות

 סכו%. המשתתפות מהקרנות אחת בכל הביטוח חודשי עבור נכה קצבאות כל ס' )2(

, זה לעני�. המשתתפת הקר� קנו�ת להוראות בהתא% יחושב כאמור נכה קצבת כל

 בחשבו� יובא ולא ממוצע שכר יחס בהגדרת) 1( פסקה לפי ממוצע שכר יחס יחושב

 לגבי. עתידית ביטוח בתקופת לצבור היה יכול שהמבוטח זקנה קצבת שיעור

 �120מ למעלה בה וצבר שני% שלוש בשיטת קר� שהיא משתתפת בקר� מבוטח

 שכר יבוא אחרונות שני% שלוש בשיטת קובע שכר הגדרת במקו% � ביטוח חודשי

 .100זכויות רציפות לפי משתתפת בקר� אחרונות שני% שלוש בשיטת קובע

שצבר המבוטח ) באחוזי%(קצבת זקנה  יעלה ס' כל שיעור, )א(על א) האמור בסעי) קט�   .ב

בתכנית מקיפה בקר� המשלמת ובכל אחת מהקרנות המשתתפות בצירו) שיעור קצבת 

שיעור צבירה : בסעי) קט� זה(שהיה יכול לצבור בתקופת ביטוח עתידית ) י%באחוז(זקנה 

שצבר המבוטח בקרנות האמורות ) באחוזי%(יופחתו שיעורי קצבת זקנה  � 70%על ) כולל

 �באופ� , )ההפרש להפחתה: בסעי) קט� זה( 70%בהפרש שבי� שיעור הצבירה הכולל לבי

 :101הבא

המבוטח בקר� שבה השכר הקובע לחישוב שצבר , )באחוזי%(שיעור קצבת זקנה  )1(

קצבתו של המבוטח הוא הנמו' מבי� השכר הקובע לחישוב קצבתו של המבוטח 

או עד , יופחת בגובה ההפרש להפחתה, בכל אחת מהקרנות בה� הוא מבוטח

 ;לפי הגבוה מביניה%, 0לשיעור של 

קצבת יופחת שיעור  –) 1(נותר הפרש להפחתה לאחר בצוע האמור בפסקת משנה  )2(

שצבר המבוטח בקר� שבה השכר הקובע לחישוב קצבתו של , )באחוזי%(זקנה 

המבוטח הוא הנמו' מבי� השכר הקובע לחישוב קצבתו של המבוטח ביתרת 

לפי , 0או עד לשיעור של , בגובה יתרת ההפרש להפחתה ,הקרנות בה� הוא מבוטח

 ;הגבוה מביניה%

 ;רת הקרנות בה� מבוטח המבוטחיחול בהתאמה לגבי ית) 2(האמור בפסקת משנה  )3(

שצבר המבוטח ) באחוזי%(יראו את שיעור קצבת זקנה ) 3(עד ) 1(לעניי� פסקאות משנה 

שהיה יכול המבוטח לצבור ) באחוזי%(בקר� המשלמת ככולל ג% את שיעור קצבת זקנה 

 .בתקופת ביטוח עתידית

 42 עד 39 � ו 37 דע 35,  32 עד 28 סעיפי% הוראות כי, בזאת יובהר, ספק הסר למע�  .ג

� רפואית והועדה המשלמת הקר� רופא והחלטות המשלמת בקר� ורק א' יבוצעו לתקנו

 .המשתתפות הקרנות כל את יחייבו שבהסדר הותיקות קרנות של לעררי%
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 :מעבודה נכה הכנסת ניכוי .58

  36 בסעי) כאמור הסכומי% הכולל הנכות קצבת מסכו% יופחתו, מעבודה הכנסה לו שיש נכה

 הכולל הנכות קצבת סכו% יהיה הנכות קצבת סכו%, זה סעי) לעניי�. המשלמת הקר� תקנו�ל

 הוראות לפי או המשלמת הקר� תקנו� הוראות לפי יהיה פעיל מבוטח לקצבת הקובע והשכר

�  .102מביניה% הגבוה לפי, המשתתפות מהקרנות אחת כל תקנו

 

 :נכה שאיר קצבת חישוב .59

 הקר� תקנו� להוראות בהתא% יחושב הראשו� הזכאות חודש עבור נכה שאיר קצבת סכו%

  .נכה שאיר קצבת לעניי� המשלמת

 

 :לנכה זקנה קצבת חישוב .60

 :אלה כל של צירו) יהיה הראשו� הזכאות חודש עבור לנכה זקנה קצבת סכו%  .א

 לעניי� תקנונה להוראות בהתא% יחושב אשר, המשלמת בקר� זקנה קצבת סכו% )1(

 ;לנכה זקנה קצבת

 אשר, המשתתפות מהקרנות אחת בכל הביטוח חודשי עבור הזקנה ותקצבא כל ס' )2(

 לפי לנכה זקנה קצבת לעניי� המשתתפת הקר� תקנו� להוראות בהתא% יחושב

 משתתפת בקר� מבוטח לגבי. המשלמת בקר� פעיל כמבוטח המבוטח של מעמדו

 במקו% � ביטוח חודשי �120מ למעלה בה וצבר שני% שלוש בשיטת קר� שהיא

 שני% שלוש בשיטת קובע שכר יבוא אחרונות שני% שלוש בשיטת קובע שכר הגדרת

 .זכויות רציפות לפי משתתפת בקר� אחרונות

שצבר המבוטח ) באחוזי%(עלה ס' כל שיעורי קצבת זקנה , )א(על א) האמור בסעי) קט�   .ב

על ) שיעור צבירה כולל: בסעי) קט� זה(בקר� המשלמת ובכל אחת מהקרנות המשתתפות 

שצבר המבוטח בקרנות האמורות בהפרש ) באחוזי%(יופחתו שיעורי קצבת זקנה  � 70%

 � :103באופ� הבא, )ההפרש להפחתה: בסעי) קט� זה( 70%שבי� שיעור הצבירה הכולל לבי

שצבר המבוטח בקר� שבה השכר הקובע לחישוב , )באחוזי%(שיעור קצבת זקנה  )1(

שוב קצבתו של המבוטח קצבתו של המבוטח הוא הנמו' מבי� השכר הקובע לחי

או עד , יופחת בגובה ההפרש להפחתה ,בכל אחת מהקרנות בה� הוא מבוטח

 ;לפי הגבוה מביניה%, 0לשיעור של 

יופחת שיעור קצבת  –) 1(נותר הפרש להפחתה לאחר בצוע האמור בפסקת משנה  )2(

שצבר המבוטח בקר� שבה השכר הקובע לחישוב קצבתו של , )באחוזי%(זקנה 

הנמו' מבי� השכר הקובע לחישוב קצבתו של המבוטח ביתרת  המבוטח הוא

לפי , 0או עד לשיעור של , בגובה יתרת ההפרש להפחתה, הקרנות בה� הוא מבוטח

 ;הגבוה מביניה%

 .יחול בהתאמה לגבי יתרת הקרנות בה� מבוטח המבוטח) 2(האמור בפסקת משנה  )3(

                                                  
  1.2.10בתוק) מיו%  � 6' תיקו� מס 102

 1.10.03בתוק) מיו%  � 6' תיקו� מס 103



  

  

�  2011מר�  $ ית מהדורה שמינ $תקנו� אחיד לקרנות בשיטת ממוצע היחסי

 � קרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר $עמיתי

 

שצבר המבוטח , )באחוזי%(קנה יראו את שיעור קצבת ז, )3(עד ) 1(לעניי� פסקאות משנה 

) באחוזי%(בקר� המשלמת ככולל ג% את צירו) מכפלת שיעור הנכות בשיעור קצבת זקנה 

שהמבוטח היה יכול לצבור החל מחודש הזכאות הראשו� לקצבת נכות ועד למועד הגיעו 

 .לגיל קצבת זקנה

 .104בטל  .ג

 .105בטל  .ד

  

  תקופות ביטוח מקבילות    .א60

  �  106לתקנו� �60ו 57, 56, 51לעניי� סעיפי% , זה על א) האמור בהוראות פרק  .א

כשהשכר , יראו חודש ביטוח מקביל כתקופת ביטוח בקר� משתתפת רעיונית )1(

הקובע באותו חודש יהיה הסכו% המתקבל מצירו) השכר הקובע לחישוב קצבתו 

 ;של המבוטח בכל הקרנות בה� הוא בוטח באותו חודש

ישוב שיעור קצבה א' ורק בקר� חודש ביטוח מקביל יובא בחשבו� לצור' ח )2(

 .משתתפת רעיונית

לצור' חישוב ס' כל חודשי , לתקנו� 52לעניי� סעי)  –צבר מבוטח חודש ביטוח מקביל   .ב

יובא בחשבו� , הביטוח שהמבוטח צבר בקר� ובקר� ותיקה אחרת שבהסדר אחת או יותר

 .חודש ביטוח מקביל פע% אחת בלבד

 

 :שתתפתמ וקר� משלמת קר� בי� מידע העברת .61

 הקובע השכר את המשתתפת לקר� המשלמת הקר� תעביר, זה פרק הוראות לעניי�  .א

 בהתא%, פעיל לא מבוטח קצבת לחישוב הקובע השכר או פעיל מבוטח קצבת לחישוב

 .העניי� לנסיבות

 לצור' הנדרש נוס) מידע כל לשניה האחת תעברנה המשלמת קר�הו המשתתפת הקר�  .ב

 .העניי� לנסיבות בהתא% זה פרק הוראות לפי התשלו% חישוב

קר� משתתפת תעביר לקר� המשלמת כל מידע המצוי ברשותה והנדרש לעני� קביעת גיל   .ג

 .107לתקנו� 71כאמור בסעי) 

 

62. � :זה פרק הוראות לפי פעמי חד סכו� או קצבה תשלו

 או פנסיונר, מבוטח שאיר, שהמבוטח, זה פרק הוראות לפי פעמי חד סכו% או קצבה סכו%  .א

 הקר� ידי על ישולמו, המשתתפת ומהקר� המשלמת מהקר� לה% זכאי ונרפנסי שאיר

 .בתקנונה שנקבעו ובמועדי% באופ� המשלמת

, למבוטח כלשהו בתשלו% חייבת תהיה לא המשתתפת הקר� כי יובהר, ספק הסר למע�  .ב

 .פנסיונר שאיר או פנסיונר, מבוטח שאיר
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 :המשתתפות הקרנות לבי� משלמת קר� בי� התחשבנות .63

 שיקבע כפי ובאופ� במועד תעשנה המשתתפות הקרנות לבי� משלמת קר� בי� שבנויותהתח

  .המפקח

  

  :רציפות זכויות אחרת  .א63

הנהלת הקר� תתאי% נוסח הסכמי רציפות הנוגעי% לפנסיה תקציבית או לקר� פנסיה ותיקה   

ובכפו) , בשינויי% המחויבי%, בהתא% להוראות פרק זה, שנחתמו לפני המועד הקובע, אחרת

  .לאישור הממונה
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  אקטוארי איזו� מנגנו� $ ' יב פרק

  

 :אקטוארי איזו� מנגנו� הפעלת .64

 של לאישורו בכפו), הבאי% בצעדי% הקר� הנהלת תנקוט, אקטוארי עוד) נצבר בה בשנה  .א

 :המפקח

 ;אקטוארית לעתודה יועבר אקטוארי עוד) כל )1(

,  הקר� של ותההתחייבוי כל מס' 5% על האקטוארית בעתודה היתרה עלתה )2(

 לחלוקה בהתא%, ושאירי% פנסיונרי%, למבוטחי% זכויות להגדיל הקר� רשאית

 .כאמור הקר� של התחייבויות כל מס' 5% על שעלתה היתרה בגי�, שתקבע

 או הקר� של ההתחייבויות כל מס' 5% על העולה בסכו% אקטוארי גירעו� נוצר בה בשנה  .ב

 במש' הקר� של ההתחייבויות כל מס' 3% על העולה בסכו% אקטוארי גירעו� כשנוצר

 :הבאי% בצעדי%, המפקח של לאישורו בכפו),  הקר� תנקוט, ברציפות שני% שלוש

 הגירעו� לגובה עד סכו% האחרי% הקר� לנכסי האקטוארית מהעתודה יועבר )1(

 ;האקטוארי

 זכויות תפחית הקר�, 1 משנה בפסקה האמור ביצוע לאחר, אקטוארי גירעו� נותר )2(

 .הגירעו� יתרת בגובה, שתקבע לחלוקה בהתא%, ושאירי% פנסיונרי%, %למבוטחי

לנקוט בצעדי% האמורי% , בכפו) לאישורו של המפקח, רשאית הקר�, על א) האמור לעיל  .ג

 �מס' כל  0.65%העולה על  ,ג% בשנה בה קיי% גירעו� אקטוארי בסכו%) ב(בסעי) קט

�של הקר� בשל תיקו� התקנו� או הנובע מהגדלת התחייבויות  ,ההתחייבויות של הקר

�ואול% האמור בסעי) קט� זה לא יחול על הפרש שבי� התחייבויות . שינוי בהוראת הדי

 7' לתיקו� מס �2ו 1כנוסח% בסעיפי% , �23ו 19הקר� כפי שה� לאחר תיקו� סעיפי% 

� .108לבי� התחייבויות הקר� כפי שהיו ערב התיקו� האמור, לתקנו
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  .מבוטל $' יג פרק

  

 .מבוטל .65
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  כלליות הוראות $ ' יד פרק

  

 :אכשרה תקופת .66

 שאיר קצבת או נכות קצבת מהקר� לקבל זכאי יהיה מבוטח שנפטר של שאיר או מבוטח  .א

 :האלה התנאי% כל שהתקיימו ובלבד, העני� לנסיבות בהתא%, מבוטח

 אחרת ותיקה ובקר� בקר� ביטוח חודשי 12 של אכשרה תקופת צבר המבוטח )1(

, הפטירה אירוע או הנכות מועד חודשי% לפני 24 של תקופה במש' רשבהסד

 ;)מזערית אכשרה תקופת: להל�( העני� לנסיבות בהתא%

או הפטירה  הנכות ואירוע, נפטר או שנכה מבוטח, )1( משנה בפסקת האמור א) על )2(

 בצבירת חייב, שלו הצטרפות חודש לפני לו שנגרמה תאונה או ממחלה כתוצאה הנו

 שבהסדר אחרת ותיקה בקר� או בקר� רצופי% ביטוח חודשי 36 של כשרהא תקופת

 ;)קודמת למחלה אכשרה תקופת: להל�( הפטירה מועד או הנכות מועד לפני

 תקופת וצבר מותרת ביטוח הפסקת תקופת לאחר ביטוחו שחידש חדש מבוטח )3(

 חייב � הביטוח חידוש לפני קודמת למחלה אכשרה תקופת או מזערית אכשרה

 היה. המותרת הביטוח הפסקת כתקופת שאורכה נוספת אכשרה תקופת ירתבצב

 תקופת במהל' לו שנגרמה תאונה או ממחלה כתוצאהאו הפטירה  הנכות ארוע

 ;קודמת למחלה אכשרה תקופת בצבירת חייב יהיה המותרת ההפסקה

 תקופת על העולה לתקופה ביטוח הפסקת לאחר ביטוחו שחידש חדש מבוטח )4(

 אחרת ותיקה בקר� או בקר� יסוד בתכנית מבוטח או מותרת ביטוח הפסקת

 חייב יהיה ,לתקנו� 3 בסעי) לאמור בהתא% בקר� מקיפה לתכנית שעבר שבהסדר

 .109קודמת למחלה אכשרה תקופתשל ו מזערית אכשרה תקופת ה מחדש שלבצביר

 לא והקר� לתקנו�) ה(28 בסעי) כאמור נכותו שיעור לשינוי בקשה לקר� חלקי נכה הגיש  .ב

 הראשו� הזכאות מחודש יותר או חודשי% שלושה של בתקופה גמולי% דמי בשלו קיבלה

 מועד שבי� בתקופה קודמת למחלה אכשרה תקופת בצבירת חייב יהיה � נכות לקצבת

 .בקשתו לאישור כתנאי נכותו שיעור שינוי מועד לבי� הנכות

 התאונה או המחלה תחילת מועד את � הצור' במידת �  יקבע הקר� רופא, זה סעי) לעני�  .ג

 .כאמור למבוטח שנגרמו

  �  זה סעי) לעני�  .ד

 מבוטח להיות שחזר פעיל לא מבוטח או לקר� לראשונה שהצטר) מבוטח �  חדש מבוטח

  ;פעיל

 לזכות הרשו% האחרו� הביטוח חודש שבי� תקופה � מותרת ביטוח הפסקת תקופת

 או לקר� המבוטח הצטר) בו החודש לבי� שבהסדר אחרת ותיקה בקר� או בקר� המבוטח

 .חודשי% 12 על עולה שאינה ובלבד, בקר� פעיל מבוטח להיות חזר בו החודש
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 :110קצבאות עדכו� .67

, ואיל' 2011החל בשנת , סכו% כל קצבה שמשלמת הקר� יעודכ� בחודש ינואר של כל שנה  .א

עדכו� כאמור יחול מקצבת חודש ; לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקוד%

 . ואר ואיל'ינ

ישול% לא יאוחר ממועד , )א(תשלו% בעד עדכו� קצבת חודש ינואר כאמור בסעי) קט�   .ב

� . תשלו% קצבת חודש פברואר של השנה שבה בוצע העדכו

 64 סעי) לפי שינקטו לצעדי% בהתא% יעודכ� התקנו� להוראות בהתא% קצבה כל סכו%  .ג

� .שינקטו ככל � לתקנו

ישולמו לו הפרשי , 2009לקצבה חל עד חודש יולי מי שחודש הזכאות הראשו� שלו   .ד

לפי שיעור עליית מדד , 2009עד דצמבר  2009קצבאות בעד קצבאות החודשי% אוגוסט 

או לעומת מדד החודש שקד% לחודש  2008לעומת מדד חודש יולי  2009חודש יולי 

 . לפי המאוחר מביניה%, הזכאות הראשו� לקצבה

הזכאות הראשו� שלו לקצבה חל עד חודש דצמבר הקצבאות המשולמות למי שחודש   .ה

או  2008לעומת מדד חודש יולי  2009יעודכנו לפי שיעור עלית מדד חודש דצמבר , 2009

עדכו� ; לפי המאוחר מביניה%, לעומת מדד החודש שקד% לחודש הזכאות הראשו� לקצבה

 . ואיל' 2010כאמור יחול מקצבת חודש ינואר 

בעבור קצבאות החודשי% שעד חודש יולי ) ה(� ו) ד(י% קטני% תשלומי% בשל הוראות סעיפ  .ו

 . 2010באוגוסט  15ישולמו לא יאוחר מיו% , 2010

  �לעניי� סעי) זה   .ז

  ; מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכו� �  "המדד החדש"

"�   � "המדד הקוד

חודש לעניי� עדכו� ראשו� של קצבה למי שחודש הזכאות הראשו� שלו לקצבה חל ב )1(

 ; מדד החודש שקד% לחודש הזכאות הראשוו� לקצבה �ואיל'  2010ינואר 

המדד האחרו� שלפיו עודכנה  �) 1(לעניי� עדכו� שאינו עדכו� כאמור בפסקה  )2(

 . הקצבה

 

 

 :ומסמכי� פרטי� קבלת .68

 המסמכי% או הפרטי% כל את ממנה כלשהו לתשלו% זכאי מכל לדרוש רשאית הקר�  .א

 .ממנה התשלו% לקבלת מוקד% כתנאי אלה דרישות למלא ליווע, התשלו% אישור לצור'

                                                  
  .לחוק הפיקוח) א(1ט78התאמת התקנו� האחיד לפי סעי)  110

ע כי ונקב, שונה מנגנו� עדכו� הקצבאות בקר�, 15.6.10שפורס% ברשומות ביו% , לחוק הפיקוח 23' במסגרת תיקו� מס
את מנגנו�  תאשר כולל, לתקנו� 67הותאמה הוראת סעי) , בהתא% לכ'. המפקח יתאי% את התקנו� האחיד לשינוי האמור

אשר הוס) לחוק הפיקוח במסגרת תיקו� , לחוק הפיקוח) ב(1ט78בסעי) . לחוק הפיקוח) א(1ט78עדכו� הקצבאות לפי סעי) 
לפי חישוב אקטוארי שיבטיח כי , בשיעור ובאופ� שיורה המפקח, כומי%נקבע כי מתשלומי הקצבה יופחתו ס, האמור 23' מס

לא ייווצר הפרש בי� התחייבויות הקר� כפי שה� לאחר התאמת התקנו� האחיד כאמור לבי� התחייבויות הקר� כפי שהיו 
אופ� ההפחתה על שיעור ההפחתה ו, 2010ביוני  23ביו% , הורה המפקח לקר�, בהתא% לסמכותו כאמור. ערב אותה התאמה

 .בסו- התקנו�פרטי אותה הוראה מובאי� . מהקצבאות
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 נכונות. עברית לשפה תרגו% לו יצור), ערבית או עברית שאינה בשפה מסמ' לקר� הוגש  .ב

 ממנה ובשפה העברית בשפה השולט די� עור' או נוטריו� ידי על יאושרו התרגו% ודיוק

 .המקור תורג%

 כל של זכויותיו בדבר פרטי%, רשבהסד הותיקות מהקרנות אחת מכל תדרוש הקר�  .ג

 .לשעבר מבוטח או מבוטח

 בדבר פרטי%, דרישתה לפי שבהסדר הותיקות מהקרנות אחת לכל להעביר רשאית הקר�  .ד

 .לשעבר מבוטח או מבוטח כל של זכויותיו

 

 :שינויי� על הודעה .69

 תו' פיוכל הקר� התחייבויות על להשפיע העשוי מאורע על לקר� יודיע שאיר או פנסיונר, מבוטח

 �  היתר ובי�, מאורע אותו מקרות יו% שלושי%

 ;המשפחתי במצב שינוי כל )1(

 ;שאיר קצבת לעני� בחשבו� להביא% שיש שאיריו מספר את המשנה מאורע כל )2(

 הסדר חל עובדיו שעל מעביד אצל או אחרת ותיקה בקר� לקצבה זכויות צבירת )3(

 ;תקציבית פנסיה

 חל עובדיו שעל מעביד אצל או הסדרשב אחרת ותיקה בקר� שנצברו כספי% משיכת )4(

 ;תקציבית פנסיה הסדר

 .מגורי% מקו% שינוי )5(

 

 :יסוד בתכנית ביטוח .70

 בתקנו� אחרת נקבע א% למעט, זה תקנו� הוראות כל יחולו יסוד בתכנית מבוטח לעניי�  .א

 .נכות קצבת � ' ח פרק והוראות � מבוטח שאיר קצבת �' ז פרק הוראות ולמעט

בעבר  המבוטח בקר� בתכנית מקיפה שהיה מבוטח ב, )א( בסעי) קט� רא) האמועל   .ב

 23 לסעי) בהתא% פעיל מבוטח שאיר קצבת חישוב לעניי�בחשבו�  ויובא, כנית יסודתב

�חודשי  ,העניי� נסיבות לפי ,לתקנו� 34לעניי� חישוב קצבת נכות בהתא% לסעי)  או לתקנו

האמור בסעי) קט� זה לא  מובהר בזאת כי, למע� הסר ספק. בתכנית יסוד ר�בק חביטו

 �יחול לגבי מבוטח בקר� בתכנית מקיפה שהיה מבוטח בעבר א' ורק בתכנית יסוד בקר

 .111הסדרותיקה אחרת שב

 

 :גיל קביעת .71

 בתעודת הלידה כתארי' שצוי� לתארי' בהתא% יקבע, שאיר או פנסיונר, מבוטח של גילו  .א

יקבע  �ת הזהות חודש הלידה לא צוי� בתעוד. )ג( קט� בסעי) לאמור בכפו), שלו הזהות

� ותיקה לקר� או הגיל בהתא% לחודש הלידה שצוי� בטופס ההצטרפות של המבוטח לקר

וא% לא צוי� חודש כאמור יקבע הגיל בהתא% ליו% שלושי% ביוני של , שבהסדר אחרת

יקבע הגיל בהתא% ליו% הלידה שצוי�  �לא צוי� בתעודת הזהות יו% הלידה . שנת לידתו
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וא% לא צוי� יו% , הצטרפות של המבוטח לקר� או לקר� ותיקה אחרת שבהסדרבטופס ה

 .112כאמור יקבע הגיל בהתא% ליו% האחרו� של חודש לידתו

 חודש בסו) כמתגבש אד% של גילו את יראו, התקנו� פי על מהקר� זכויות חישוב לעניי�  .ב

 .לידתו

 כל שהתקיימו בלבדו, הקר� את יחייב הזהות בתעודת הגיל ברישו% שנעשה שינוי כל  .ג

 :האלה התנאי%

 לפי לכ' מוסמכת שיפוטית ערכאה של בהחלטה או די� בפסק נקבע כאמור השינוי )1(

 ;חוק

 הצטרפותו לאחר) 1( משנה בפסקת האמור בתנאי כאמור החלטה או די� פסק נקבע )2(

הייתה הקר� או קר� ותיקה  �  שבהסדר אחרת ותיקה לקר� או לקר� האד% של

 ;אלא א% הומצאו לקר� מסמכי% שהניחו את דעתה, י'אחרת שבהסדר צד להל

 ;כאמור השינוי בעקבות תוק� הזהות בתעודת הלידה תארי' רישו% )3(

 .113בטל )4(

, קר�האת  חייבי ת% הגיל בתעודת הזהוושינוי שנעשה בריש, )ג(אמור בסעי) קט� העל א)   .ד

לבד שהומצאו לקר� בו, % המפורטי% בסעי) האמוריכל התנא ו% לא התקיימאג% 

 .114שהניחו את דעתה %מסמכי

  – 115)ד(�ו) ג(על א) האמור בסעיפי% קטני%   .1ד

מבוטח או פנסיונר לא יהיה זכאי לתשלומי% מהקר� בשל שינוי שנעשה   )א(

ברישו% הגיל בתעודת זהות עבור התקופה שקדמה לחודש בו נפתח ההלי' 

 ;גיל לשינוי רישו%

ר שהמבוטח החל הלי' לשינוי רישו% גיל חל לאחהככל שהחודש בו נפתח   )ב(

ויראו לעניי� , לקבל קצבה מהקר� לא תחושב הקצבה המגיעה לו מחדש

� .חישוב הקצבה את גילו לפי תארי' הלידה לפני התיקו

 הוראת �  יותר או אחת שבהסדר אחרת ותיקה בקר� ג% מבוטח שהינו בקר� מבוטח לגבי  .ה

 כל את יחייבו זה בעניי� האמורה הקר� והחלטות המשלמת בקר� ורק א' תבוצע זה סעי)

 .116המשתתפות הקרנות

 

 :קצבה תשלו� מועד .72

בהתא% למועדי% , מידי חודש בחודשו, תשל% קצבה לזכאי% לפי הוראות התקנו� הקר�  .א

� :אלא א% נקבע אחרת בהוראות התקנו�, המפורטי% להל

לא יאוחר מהיו% התשיעי של החודש  �לגבי חודש הזכאות הראשו� לקבלת קצבה  )1(

 ;כאות הראשו� לקצבההעוקב לחודש הז
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 .ביו% הראשו� של כל חודש בשל החודש שחל) � לגבי כל חודש אחר  )2(

 לאותה הראשו� הזכאות חודש לאחר קצבה לקבלת בקשה לקר� שאיר או מבוטח הגיש  .ב

 הזכאות חודשי עבור הקצבאות ס' של לצירופ� השווה פעמי חד סכו% לו ישול% �  קצבה

 קצבה כל.  בפועל התשלו% תחילת מועד ועד הלקצב הראשו� הזכאות מחודש החל לקצבה

 מועד לפני לאחרונה שפורס% המדד שינוי שיעור לפי תעודכ� זה קט� בסעי) כאמור

 .קצבה לאותה הזכאות חודש מדד לעומת בפועל התשלו%

 

 :מקדמות .73

� ובלבד, קצבה אותה חשבו� על מקדמה תשלו% ממנה קצבה לקבלת לזכאי לשל% רשאית הקר

� הזכאות לחודש הקצבה סכו% של חישוב לצור' הדרושי% הנתוני% כל את ברשותה שאי

�  .הקצבה לאותה הראשו

 

 :לקצבה זכות העברת על איסור .74

  .שהיא דר' בכל לשעבוד או לעיקול, להעברה ניתנת אינה זה תקנו� לפי לקצבה זכות

  

75. � :ניכויי

� סכומי%, היתר �ובי, לה חב שהוא חוב כל לזכאי ממנה המגיע מתשלו% לנכות רשאית הקר

� התקנו� להוראות בהתא% שלא לו שילמה שהקר� סכומי%, בהטעיה או בטעות לו שילמה שהקר

 מועד שבי� בתקופה ריבית פסיקת חוק לפי וריבית הצמדה הפרשי בתוספת ,הדי� הוראות או

  .הניכוי מועד לבי� בפועל התשלו%

 

 :מהקר� תשלו� לקבלת בקשה הגשת .76

 יצורפו, כאמור בקשה לכל. הקר� לכ' שהכינה בטופס תוגש מהקר� תשלו% לקבלת בקשה  .א

 אשר, האלה המסמכי% את, היתר בי�, יכללו אשר, לבירורה הדרושי% המסמכי% כל

 :הקר� לכ' שהכינה בטופס יוגשו

 לכ' מודע המבקש וכי, בבקשה שנמסרו הפרטי% נכונות בדבר המבקש של הצהרה )1(

 אחרת ותיקה קר� וכל הקר� וכי, %נכוני שאינ% פרטי% מסר כי ויתברר שבמידה

 סכו% את לעדכ�, לקצבה זכאותו לשלול רשאית תהיה מבוטח הוא בה שבהסדר

 ששול% התשלו% את לקזז או הקר� מ� לו ששולמו סכומי% החזר לדרוש, הקצבה

 ;לזכותו שיעמוד סכו% מכל או קצבה מתשלו%, בטעות לו

 ;רפואית סודיות על לויתור המבקש של הסכמתו )2(

 � שבהסדר האחרות הותיקות מהקרנות באחת זכויותיו בדבר המבקש של רההצה )3(

 המצויי% פרטי% סודיות על לויתור הסכמתו יצר) וכ� �  כאלה זכויות צבר בא%

 .שבהסדר האחרות הותיקות מהקרנות אחת ברשות

 לגיל הגיע בו החודש לפני חודשי% 3 לפחות תוגש זקנה קצבת לקבלת מבוטח בקשת  .ב

 .זקנה קצבת
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 נוספי% מסמכי% או פרטי% מהקר� תשלו% לקבלת בקשה מגיש מכל לדרוש רשאית קר�ה  .ג

 .ממנה התשלו% לקבלת מוקד% כתנאי אלה דרישות למלא ועליו הזכאות אישור לצור'

 מיו%, עבודה ימי 14 תו', שבהסדר האחרות ותיקות מקרנות אחת לכל תעביר הקר�  .ד

 .שהוגשה קשההב תמצית, ממנה כלשהו תשלו% לקבלת בקשה הגשת

 שהיה מי או ממנה תשלו% לקבלת זכאי המבקש א% תבדוק שבהסדר ותיקה קר� כל  .ה

 מיו% עבודה ימי 14 תו', האמור את לקר� ותודיע אצלה מבוטח או לשעבר מבוטח

 .)ד( קט� בסעי) כאמור הבקשה תמצית  שקיבלה

 

77. � :117בהטעיה או בטעות תשלו

 לו שולמו או, נכוני% שאינ% פרטי% לה מסר שאיר או פנסיונר, מבוטח כי הקר� מצאה  .א

, הקצבה סכו% את לעדכ�, לקצבה זכאותו לשלול רשאית תהיה היא, בטעות כספי%

 סכו% מכל או קצבה מתשלו% לנכות או הקר� מ� לו ששולמו סכומי% החזר לדרוש

 וריבית הצמדה הפרשי בהטעיה בתוספת או בטעות ששול% התשלו% את לזכותו שיעמוד

 .ההחזר או הניכוי מועד לבי� בפועל התשלו% מועד שבי� בתקופה ריבית קתפסי חוק לפי

 בטעות ששול% תשלו% שקיבל ממי להיפרע הקר� של מזכותה לגרוע בא לעיל האמור אי�  .ב

 .די� כל פי על לרשותה העומדות בדרכי% בהטעיה או

 

 :זכויות מיצוי .78

 בתקנו� כאמור מכוחו �מהקר לתשלו% זכאי% אחריו השאיר ולא פנסיונר או מבוטח נפטר  .א

 .בגינו הקר� של חיוביה כל פגו � זה

 פגו � זה בתקנו� כאמור שאיר לקצבת זכאותו פקעה או שאיר לקצבת שזכאי שאיר נפטר  .ב

 .בגינו הקר� של חיוביה כל

 יקנה לא בקר� המבוטח בחשבו� הרשומי% כלשה% כספי% מעביד מש' בגינו ביטוח חודש  .ג

 .הקר�מ כלשהי לקצבה זכויות למבוטח

 ביטוח חודשי לזכותו רשומי% בשלה% אשר בקר� מחשבונו כלשה% כספי% מבוטח מש'  .ד

 כל וימחקו מהקר� כלשהי לקצבה זכויות למבוטח יהיו לא � הקובע המועד לאחר בה

 .לזכותו הרשומי% הביטוח חודשי

 

 :לקר� הודעות המצאת .79

 אישור ע% רשו% דוארב תהיה התקנו� להוראות בהתא% לקר� הודעה או מסמ', בקשה המצאת

  .הקר� במשרדי ההודעה בהנחת או מסירה

 

 :שבהסדר הותיקות הקרנות של לעררי� רפואית ועדה מינוי .80

 רפואית ועדה, המינהלה באישור, ימנו שבהסדר הותיקות הקרנות של המיוחדי% המנהלי%

. ר�הק רופא החלטות על שיוגשו בעררי% דיו� למטרת שבהסדר הותיקות הקרנות של לעררי%
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 המנהלי%. מומלצי% רופאי% רשימת מבי� שייבחרו יותר או רופאי% משלושה תורכב הועדה

או למנהל בית חולי% בבעלות קופת  יותר או אחד ממשלתי חולי% בית למנהל יפנו המיוחדי%

  .כאמור מומלצי% רופאי% רשימת הכנת לש%חולי% אחד או יותר 

 

 :הקר� החלטות על ערעור .81

  .חוק לפי לכ' המוסמכת השיפוטית לערכאה יוגש הקר� תהחלטו כל על ערעור

 

 :מעבר והוראות תחולה, תחילה .82

 .הקובע במועד זה תקנו� הוראות של תחילת�  .א

 מאוחר חודש או הקובע החודש הוא מהקר� לקצבה שלו הראשו� הזכאות שחודש מי  .ב

 .בלבד וה�, לזמ� מזמ� שיהיו כפי התקנו� הוראות לגביו יחולו, יותר

 עבור פנסיונר שאיר קצבת או מבוטח שאיר קצבת, זקנה קצבת מהקר� לו הששולמ מי  .ג

�ו 79 עד 77, 75 עד 71, 69 עד 67, 64, 5 סעיפי% לגביו יחולו, הקובע לחודש שקד% החודש

81 � .לתקנו

 לו משולמת עוד וכל הקובע לחודש שקד% החודש עבור נכות קצבת מהקר� לו ששולמה מי  .ד

 עד 71, 69 עד 67, 64 ,36, )ג(34 ,)ו( עד) 1ד( 29, )ה(28, 5 יפי%סע לגביו יחולו, נכות קצבת

 .לתקנו� �81ו 79 עד 77, 75

 מהקר� נכות קצבת משולמת שלפיו הנכות שיעור יופחת לא, )ד( קט� בסעי) האמור א) על  .1ד

 הנכות שיעור את להפחית החלטה התקבלה א% ג%, אלה כל בו שמתקיימי% מי של

 :זה תיקו� של התקנתו מועד לבי� קובעה המועד שבי� בתקופה

 הקובע החודש לפני נקבעה מהקר� נכות קצבת לקבלת זכאותו בדבר ההחלטה )1(

)� ;)המקורית ההחלטה :להל

 ;הקובע לחודש שקד% חודשה עבור נכות קצבת מהקר� לו שולמה )2(

 ;הקצבה אותה לקבלת קצובה תקופה נקבעה לא המקורית בהחלטה )3(

 :מאלה אחד התקיי% )4(

 שבו המועד לפני יותר או חודשי% 60 היה המקורית לטהההח מועד  )א(

 לגביו התקבלה לא וא%, נכותו שיעור את להפחית ההחלטה לגביו התקבלה

 ;חוזרת נכות לבדיקת זימונו לפני יותר או חודשי% 60 �  כאמור החלטה

 החלטה לגביו התקבלה שבו המועד לפני מוקדמת פרישה לגיל הגיע הוא  )ב(

 הגיע � כאמור החלטה לגביו התקבלה לא וא%, ונכות שיעור את להפחית

 .חוזרת נכות לבדיקת זימונו לפני האמור לגיל

 הקובע החודש הוא מהקר� זקנה לקצבת שלו הראשו� הזכאות שחודש בקר� מבוטח לגבי  .2ד

 הקובע החודש לפני שבהסדר אחרת ותיקה בקר� לפנסיונר והפ', יותר מאוחר חודש או

)�  :118האלה בשינויי% לתקנו� א50 בסעי) האמור יחול, )פרש בה הקר�: להל
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  �  לתקנו�) ה(50 בסעי) האמור א) על

"�  ;פרש בה הקר� �" משלמת קר

"� .הקר� �" משתתפת קר

 2005 אוגוסט חודש לפני ביטוח המשכת הסכ% על הקר� הנהלת ע% שחת% מבוטח לגבי  .3ד

)� בשינויי% לתקנו�) 2)(ב( 2 סעי) הוראות יחולו �) הקוד� הביטוח המשכת הסכ�: להל

 :119האלה

)1( � המבוטחות המשכורות בחשבו� יובאו" מבוטחות משכורות ממוצע" הגדרת לעניי

 .2010ינואר  לחודש שקדמו בקר� שלו האחרוני% הביטוח חודשי �12ב המבוטח של

 ."2010 ינואר חודש" יבוא" הביטוח המשכת חודש" מופיע בו מקו% בכל )2(

 .אחר הסדר או הסכ% בכל האמור א) על יחולו זה תקנו� הוראות  .ה
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  גיל קצבת זקנה $ ' נספח א
  

  

 גיל קצבה לגבר
)בשנים(  

  חודש הלידה
  

  

 גיל קצבה לאשה
)בשנים(  

  חודש הלידה
 

 
65 
 

   1939 מרסעד 
  

  

60 
 

  

  1944מרס עד 
 

חודשים 4- ו 65  
 

  1939אוגוסט אפריל עד 

  

  

חודשים 4- ו 60  
   

  

  1944אוגוסט עד  אפריל

 

יםחודש 8- ו 65  
 

  1940אפריל עד  1939ספטמבר 

  

  
חודשים 8 - ו 60  

 

  
  1945אפריל עד  1944ספטמבר 

 

66 
 

  1940דצמבר  עדמאי 
  

  

61 
 

  

  1945דצמבר עד מאי 
 

חודשים 4- ו 66  
 

  1941אוגוסט עד ינואר 

 

  

חודשים 4 - ו 61  
 

  

  1946אוגוסט  עדינואר 

 

חודשים 8 -ו  66  
 

  1942אפריל  עד  1941ספטמבר 

 

  
חודשים 8 - ו 61  

 

  
  1947אפריל  עד 1946ספטמבר 

 
 
 
67 
 

  ואילך   1942מאי 

 

  

62 
 

  
  1949דצמבר  עד 1947מאי 

 

  

  
חודשים 4- ו 62  

 

  
  1950אוגוסט  עדינואר 

 

   

  

חודשים 8- ו 62  
 

  

  1951אפריל  עד 1950ספטמבר 
 

   

  

63 
 

  

  1951דצמבר עד מאי 

 

   

  
חודשים 4 - ו 63  

 

  
  1952אוגוסט  עדינואר 

 

   

  

חודשים 8- ו 63  
 

  

  1953אפריל  עד 1952ספטמבר 
 

  

  

64 
 

  

  ואילך 1953מאי 
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גיל פרישה מוקדמת לגבי אשה  $  1'נספח א

  1955שנולדה עד חודש אפריל 
  

 פרישה מוקדמתגיל 
)בשנים( אשהגבי ל  חודש הלידה 

חודשים 8 - ו 56  
 

  

  1947אפריל עד 
 

57 
   

  

  1949עד דצמבר  1947מאי 

 

חודשים 4- ו 57  
 

  
  1950ינואר עד אוגוסט 

 

חודשים 8 - ו 57  

 

  1951עד אפריל  1950ספטמבר 

 

58 

 

  1951מאי עד דצמבר 

 

חודשים 4 - ו 58  

 

  1952ינואר עד אוגוסט 

 

חודשים 8 - ו 58  

 

  1953עד אפריל  1952ספטמבר 

 

59 

 

  1953מאי עד דצמבר 

 

חודשים 4 - ו 59  

 

  1954ינואר עד אוגוסט 

 

ודשיםח 8 - ו 59  

 

  1955עד אפריל  1954ספטמבר 
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  שיעור קצבה לחודש ביטוח $'  נספח ב
  

  � בנספח זה 

  

  :החודש המוקד% מבי� כל אלה � חודש הביטוח הראשו� של המבוטח 

)1( �  ;חודש הביטוח המוקד% מבי� כל חודשי הביטוח שרשומי% לזכות המבוטח בקר

שרשומי% לזכות המבוטח בקר� ותיקה  חודש הביטוח המוקד% מבי� כל חודשי הביטוח )2(

  .אחרת שבהסדר

  

  :החודש המוקד% מבי� כל אלה � חודש ההצטרפות לראשונה של מבוטח

חודש הביטוח המוקד% מבי� כל חודשי הביטוח שרשומי% או שהיו רשומי% לזכות  )1(

�  ;המבוטח בקר

 חודש הביטוח המוקד% מבי� כל חודשי הביטוח שרשומי% או שהיו רשומי% לזכות )2(

  ;כהגדרתה בתקנות מס הכנסה, המבוטח בקר� ותיקה אחרת

החודש הראשו� בו המבוטח החל לעבוד אצל מעביד שעל עובדיו חל הסדר פנסיה  )3(

  ;תקציבית

החודש המוקד% מבי� כל החודשי% עבורו קיבלה קופת גמל ממעבידו של המבוטח  )4(

  ;תשלומי% בשלו

  .פיצויי פיטורי% החודש המוקד% מבי� כל החודשי% עבורו שולמו למבוטח )5(

  

ס' כל החודשי% בתקופה שתחילתה בחודש ההצטרפות לראשונה של  �של מבוטח  תקופה כוללת

יובאו  �נפטר המבוטח לפני הגיעו לגיל קצבת זקנה . מבוטח וסיומה בהגיעו לגיל קצבת זקנה

ת זקנה במניי� החודשי% כאמור ג% חודשי% החל ממועד פטירתו ועד למועד בו היה מגיע לגיל קצב

יובאו במניי� החודשי% כאמור ג% ס' כל החודשי%  –דחה מבוטח יציאתו לקצבה . אלמלא נפטר

  .בתקופת דחיית פרישה
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  שיעור קצבה לחודש ביטוח רגיל באחוזים
 חודש הביטוח הראשון  של מבוטח

 
 

1/95 - 3/95 
** 

 -החל מ
4.84   

10.83 - 
3.84 

4.83 - 
9.83 

10.82 - 
3.83 

4.82 - 
9.82 

10.81 - 
3.82 

4.81 - 
9.81 

10.80 - 
3.81 

4.80 - 
9.80 

10.79 
- 3.80  

עד 
9.79 

תקופה 
 כוללת

0.1333 0.1667 0.1833 0.2000 0.2167 0.2333 0.2500 0.2667 0.2833 0.3000 0.3167 0.3333 120 

0.1333 0.1667 0.1814 0.1961 0.2108 0.2255 0.2402 0.2548 0.2695 0.2842 0.2989 0.3136 132 

0.1333 0.1667 0.1797 0.1928 0.2058 0.2189 0.2319 0.2450 0.2581 0.2711 0.2842 0.2972 144 

0.1333 0.1667 0.1783 0.1900 0.2017 0.2133 0.2250 0.2367 0.2483 0.2600 0.2717 0.2833 156 

0.1333 0.1667 0.1771 0.1876 0.1981 0.2086 0.2190 0.2295 0.2400 0.2505 0.2610 0.2714 168 

0.1333 0.1667 0.1761 0.1856 0.1950 0.2044 0.2139 0.2233 0.2328 0.2422 0.2517 0.2611 180 

0.1333 0.1667 0.1752 0.1838 0.1923 0.2008 0.2094 0.2179 0.2265 0.2350 0.2435 0.2521 192 

0.1333 0.1667 0.1744 0.1822 0.1899 0.1976 0.2054 0.2131 0.2209 0.2286 0.2364 0.2441 204 

0.1333 0.1667 0.1737 0.1807 0.1878 0.1948 0.2019 0.2089 0.2159 0.2230 0.2300 0.2370 216 

0.1333 0.1667 0.1731 0.1795 0.1859 0.1923 0.1987 0.2051 0.2115 0.2179 0.2243 0.2307 228 

0.1333 0.1667 0.1725 0.1783 0.1842 0.1900 0.1958 0.2017 0.2075 0.2133 0.2192 0.2250 240 

0.1333 0.1667 0.1719 0.1771 0.1824 0.1876 0.1929 0.1981 0.2033 0.2086 0.2138 0.2190 252 

0.1333 0.1667 0.1714 0.1761 0.1808 0.1855 0.1902 0.1948 0.1995 0.2042 0.2089 0.2136 264 

0.1333 0.1667 0.1709 0.1751 0.1793 0.1835 0.1877 0.1919 0.1961 0.2003 0.2045 0.2087 276 

0.1333 0.1667 0.1704 0.1742 0.1779 0.1817 0.1854 0.1892 0.1929 0.1967 0.2004 0.2042 288 

0.1333 0.1667 0.1700 0.1733 0.1767 0.1800 0.1833 0.1867 0.1900 0.1933 0.1967 0.2000 300 

0.1333 0.1667 0.1696 0.1724 0.1753 0.1782 0.1811 0.1840 0.1869 0.1897 0.1926 0.1955 312 

0.1333 0.1667 0.1691 0.1716 0.1741 0.1765 0.1790 0.1815 0.1840 0.1864 0.1889 0.1914 324 

0.1333 0.1667 0.1688 0.1708 0.1729 0.1750 0.1771 0.1792 0.1813 0.1833 0.1854 0.1875 336 

0.1333 0.1667 0.1684 0.1701 0.1718 0.1736 0.1753 0.1770 0.1787 0.1805 0.1822 0.1839 348 

0.1333 0.1667 0.1681 0.1694 0.1708 0.1722 0.1736 0.1750 0.1764 0.1778 0.1792 0.1806 360 

0.1333 0.1667 0.1677 0.1688 0.1699 0.1710 0.1720 0.1731 0.1742 0.1753 0.1763 0.1774 372 

0.1333 0.1667 0.1674 0.1682 0.1690 0.1698 0.1706 0.1714 0.1721 0.1729 0.1737 0.1745 384 

0.1333 0.1667 0.1672 0.1677 0.1682 0.1687 0.1692 0.1697 0.1702 0.1707 0.1712 0.1717 396 

0.1333 0.1667 0.1669 0.1672 0.1674 0.1676 0.1679 0.1681 0.1684 0.1686 0.1689 0.1691 408 

0.1333 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 420 
  
גבי תקופה כוללת שאינה מופיעה בטבלה יחושב באמצעות ל) באחוזי%(שיעור קצבה לחודש ביטוח רגיל * 

המתאימי% לשתי התקופות הכוללות ) %באחוזי(אינטרפולציה לינארית בי� שיעורי קצבה לחודש ביטוח רגיל 
�  .שמופיעות בטבלה והתקופה הכוללת של המבוטח היא ביניה

  .האמור בעמודה זו יחול א' ורק לגבי חודשי ביטוח של מבוטחי קבוצת הביניי%** 
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 זקנה לקצבת יציאה הקדמת מקדמי $' ג נספח
)�  120)באחוזי
  

בהתא% לגיל קצבת הזקנה של , באחוזי�אה לקצבת זקנה יהיה מקד% הקדמת יצי �לגבי גבר 

  :כלהל�, המבוטח ותקופת הקדמת פרישה שלו

 גיל קצבת זקנה של מבוטח 
תקופת 
הקדמת 
פרישה 

)� )בחודשי

 66 66 

67 
 8 $ו

� חודשי
 4 $ו

� חודשי

  1 2עד  1  0.556% 0.553% 0.549% 

24 0.530% 0.528%  

36 0.507%   

48 0.486%   

60 0.466%   

72 0.447%   

84 0.430%   
  
  
  

בהתא% לגיל קצבת הזקנה של , באחוזי�יהיה מקד% הקדמת יציאה לקצבת זקנה  �לגבי אישה 

  :כלהל�, המבוטחת ותקופת הקדמת פרישה שלה

  

 גיל קצבת זקנה של מבוטחת 
תקופת 
הקדמת 
פרישה 

)� )בחודשי

 63 63  62 62  61 61 

64 
 8 $ו

� חודשי
 4 $ו
 63 ודשי�ח

 8 $ו
� חודשי

 4 $ו
� 62 חודשי

 8 $ו
� חודשי

 4 $ו
� חודשי

12עד  1    0.528% 0.526% 0.522% 0.520% 0.518% 0.514% 0.514% 0.512% 0.509% 

24 0.507% 0.504% 0.501% 0.499% 0.497% 0.494% 0.494% 0.492%  

36 0.487% 0.484% 0.482% 0.480% 0.478% 0.475% 0.475%   
48 0.468% 0.466% 0.463% 0.462% 0.462% 0.457% 0.457%   
60 0.450% 0.449% 0.446% 0.445% 0.443% 0.425% 0.441%   
  

  
  

יחושב מקד% הקדמת  �לגבי תקופת הקדמת פרישה שאינה מופיעה בטבלאות כאמור בנספח זה 

שמופיעות יציאה לקצבת זקנה באמצעות אינטרפולציה ליניארית בי� תקופות הקדמת הפרישה 

�  .בטבלה ותקופת הקדמת הפרישה של המבוטח היא ביניה
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121היוו� מקדמי $' ד נספח
  

  
  :כלהל�, לקצבה יצא המבוטח בו והגיל ההיוו� לתקופת בהתא% ההיוו� מקד% יקבע � גבר לגבי

  
  

 תקופת היוו�  
גיל 

יציאה 
 5 4 3 2 1 לקצבה

66 11.4957 22.0864 32.2314 41.5562 50.4706 
67 11.4893 22.0607 32.1734 41.4534 50.3101 
68 11.4823 22.0321 32.1082 41.3378 50.1308 
69 11.4745 21.9996 32.0343 41.2081 49.9309 
70 11.4650 21.9618 31.9507 41.0631 49.7086 

  
  
  

 היוו� לתקופה משוערת לתשלו� קצבת זקנה 
גיל 

יציאה 
 לקצבה

 שנת לידה
1932 1937 1942 1947 1952 1957 1962 1967 1972 1977 

67 126.3749 129.2058 131.8913 134.2399 133.8742 135.3542 136.6474 137.7750 138.7561 139.6084 
68 123.0489 125.9530 128.6001 130.9163 130.5244 131.9928 133.2765 134.3962 135.3709 136.2180 
69 119.7026 122.6286 125.2276 127.5031 127.0946 128.5470 129.8172 130.9256 131.8909 132.7304 
70 116.3464 119.2326 121.7732 123.9990 123.5858 125.0172 126.2697 127.3632 128.3160 129.1451 

  
  

, לקצבה יצאה המבוטחת בו והגיל ההיוו� לתקופת בהתא% ההיוו� מקד% יקבע �  אישה לגבי
�  :כלהל

  
  

 וו�תקופת הי  
גיל 

יציאה 
 5 4 3 2 1 לקצבה

61 11.5372 22.2554 32.6125 42.2269 51.5108 
62 11.5351 22.2469 32.5930 42.1920 51.4557 
63 11.5328 22.2372 32.5707 42.1519 51.3926 
64 11.5301 22.2259 32.5449 42.1060 51.3207 
65 11.5268 22.2127 32.5152 42.0535 51.2389 
66 11.5233 22.1984 32.4826 41.9956 51.1482 
67 11.5194 22.1822 32.4457 41.9301 51.0455 
68 11.5149 22.1638 32.4039 41.8557 50.9292 
69 11.5098 22.1430 32.3564 41.7716 50.7969 
70 11.5040 22.1193 32.3027 41.6756 50.6458 
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 היוו� לתקופה משוערת לתשלו� קצבת זקנה 
גיל 

יציאה 
 לקצבה

 שנת לידה
1937 1942 1947 1952 1957 1962 1967 1972 1977 1982 

62 157.3369 159.3483 161.1672 162.7383 164.0915 165.2541 166.2509 167.1042 167.8335 168.4561 
63 154.4233 156.5059 158.3484 159.9410 161.3135 162.4936 163.5061 164.3733 165.1150 165.7486 
64 151.4295 153.5639 155.4261 157.0369 158.4261 159.6214 160.6476 161.5271 162.2800 162.9235 
65 148.3594 150.5210 152.3986 154.0238 155.4266 156.6345 157.6723 158.5625 159.3249 159.9772 
66 145.2048 147.3808 149.2720 150.9102 152.3251 153.5441 154.5923 155.4921 156.2632 156.9234 
67 141.9547 144.1390 146.0387 147.6855 149.1089 150.3361 151.3921 152.2992 153.0773 153.7439 
68 138.6091 140.7950 142.6976 144.3482 145.7759 147.0080 148.0689 148.9810 149.7640 150.4354 
69 135.1680 137.3482 139.2475 140.8965 142.3242 143.5572 144.6200 145.5345 146.3202 146.9946 
70 131.6319 133.7984 135.6874 137.3290 138.7517 139.9816 141.0427 141.9567 142.7428 143.4181 

  
  

 לטבלאות בהתא% יקבע זה שבנספח בטבלאות מפורטת שאינה היוו� תקופת עבור היוו� מקד%

  .הקר� רדיבמש המצויות המלאות

  

 באמצעות יחושב �  כאמור בטבלאות מופיע שאינו לקצבה יציאה גיל עבור היוו� מקד%

, בטבלה המופיעי% לקצבה יציאה גילאי לשני המתאימי% המקדמי% בי� ליניארית אינטרפולציה

  .ביניה% הוא המבוטח של לקצבה יציאה ושגיל

  
 אינטרפולציה באמצעות יחושב � ורכאמ בטבלאות המופיע השאינ שנת לידה עבור היוו� מקד%

 המבוטח וששנת לידת, בטבלה ותהמופיע שנות לידה יתלש המתאימי% המקדמי% בי� ליניארית

�ביניה איה.  
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  נוסחת ערכי פדיו� $'  נספח ה
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  :מקרא 
  

 Ttep  =�  . Tבחודש   ס' ערכי פדיו
  

 tdg   .tדמי גמולי% עבור חודש ביטוח ששולמו לקר� בחודש =   

  

 tl  = בחודש �  .בגי� הלוואה לא צמודה tסכו% ששול% לקר

  

 tL  =כהלוואה לא צמודה �  . tלמבוטח בחודש  סכו% שנית

   

 tI  = מדד חודשt.  

  

 t  =בו שולמו דמי גמולי% עבור חודש ביטוח � 1הער' ; חודש �החודש  � Tהער'  ; החודש הראשו

  .Ttepבו חושב
  

 1r  =0.47% .   
  

 2r  =אלה �  :אחד מבי

  ; 0% � 60או שווה  קט� Tלגבי  

  ;1.5% � 180וג% קט� או שווה  60 �גדול מ Tלגבי 

   . 2% � 180 �גדול מ T לגבי
  

mek =0.9.  
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 החזרת כספי� $' נספח ו
  

1. �  סיו� עבודה בזכאות לפיצויי פיטורי

מבוטח שפוטר מעבודתו או התפטר לפני הגיעו לגיל קצבת זקנה והוא זכאי לפיצויי 
יהיה רשאי למשו' את כל הכספי% ששולמו בגינו  –פי הודעת מעבידו �על � ורי% פיט

�  . לקר

 

2. �    זכאות במקרה של התפטרות שאינה מזכה בפיצויי פיטורי

. לא יוחזרו כספי% למעבידו, מבוטח שהתפטר מעבודתו לפני הגיעו לגיל קצבת זקנה
�למשו' רק את  יהיה רשאי, ביקש המבוטח למשו' כספי% שנצברו בחשבונו בקר

�  :הכספי% כמפורט להל

הגמולי% �דמי �חודשי ביטוח רצופי% או פחות  60לגבי מבוטח שצבר בקר�   )א(
 ;שהמבוטח שיל%

 �120 חודשי ביטוח רצופי% ולא יותר מ �60לגבי מבוטח שצבר בקר� למעלה מ  )ב(
הגמולי% � מדמי 50% � הגמולי% שהמבוטח שיל% ו�דמי �חודשי ביטוח רצופי% 

  ;ביד שיל%שהמע

 �180 חודשי ביטוח רצופי% ולא יותר מ �120לגבי מבוטח שצבר בקר� למעלה מ  )ג(
הגמולי% � מדמי 75% � הגמולי% שהמבוטח שיל% ו�דמי �חודשי ביטוח רצופי% 

  ;ששיל% המעביד

הגמולי% �דמי �חודשי ביטוח רצופי% או יותר  180לגבי מבוטח שצבר בקר�   ) ד(
  ;% שהמעביד שיל%שהמבוטח שיל% ודמי הגמולי

הפסקת ביטוח לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשי% , לעניי� סעי) זה  )ה(
  ; רצופי% לא תחשב כהפסקת רציפות

, שולמו בתקופת הביטוח בגי� המבוטח דמי גמולי% על ידי מספר מעבידי%  )ו(
יהיה המבוטח זכאי להחזר לפי סעי) , וחלק% אישרו זכאות לפיצויי פיטורי%

) א(2ק "ולפי ס, גי� תקופות ביטוח לגביה� הוא זכאי לפיצויי פיטורי%לעיל ב 1
לפי , לעיל בגי� תקופות ביטוח לגביה� אינו זכאי לפיצויי פיטורי%) ד(2 –

�יראו את תקופת הביטוח כרצופה לצור' ) ה(2ק "בכפו) לאמור בס. העניי
  . קביעת הזכאות לחלק המעביד במקרה של התפטרות

  שאינ� מזכות בפיצויי פיטורי�פיטורי� בנסיבות  .3

מבוטח שפוטר מעבודתו אצל המעביד , לנספח זה 1על א) האמור בסעי)   )א(
בנסיבות שאינ� מזכות בפיצויי פיטורי% יהיה זכאי לקבל מהקר� את חלקו 

  . הגמולי%�בלבד בדמי

, י בקשת המעביד"עפ, הקר� רשאית לעכב את ביצוע התשלו% האמור  )ב(
 :י% האלהבהתקיי% אחד מהתנא

י המעביד נגד "די� סופי בתובענה אזרחית שהוגשה ע�עד מת� פסק  )1(  
ובלבד שהתובענה הוגשה תו' שלושה חודשי% מהמועד בו , המבוטח

  ;נמסרה למבוטח הודעה על הפסקת העבודה
א% התקבל בקר� , עד למת� החלטה של בית משפט או בית די� מוסמ'  )2(  

חודשי% מהמועד בו  נמסרה למבוטח  עיקול תו' שלושה� מניעה או צו� צו
  .או בטר% שולמו הכספי% למבוטח, הודעה על הפסקת העבודה
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  תשלו� למעביד במקרה של סיו� עבודה עקב מעילה .4

הסתיימה עבודתו של מבוטח עקב מעילה או בנסיבות אשר בה� עובד מפוטר   )א(
למו בגי� הגמולי% ששו�לא יוחזרו למעביד דמי �אינו זכאי לפיצויי פיטורי% 

�  .המבוטח לקר

רשאי המעביד להגיש בקשה , הסבה מעילתו של המבוטח נזק ממו� למעביד  )ב(
כול% או (להנהלת הקר� לתשלו% דמי הגמולי% ששיל% לקר� בגי� המבוטח 

ובלבד שהמעביד לא הצליח לכסות את , לצור' כיסוי הנזק שנגר% לו) מקצת%
  . מבוטחנזקי המעילה באמצעי% משפטיי% שנקט כנגד ה

מת� , וביניה%, הקר� רשאית להתנות הסכמתה לבקשת המעביד בתנאי%  )ג(
ערובה לקר� להשבת הכספי% ששולמו לו במידה והמבוטח או מי מטעמו 
ייתבעו את הקר� לתשלו% אות% כספי% או להכרה בזכויות של המבוטח לפי 

�  .תקנו� הקר
  

 –משיכת כספי%  –' פרק יהחזר כספי% למבוטח או למעביד יבוצע בהתא% להוראות  .5

�  .שבתקנו
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לחוק ) ב(1ט78שיעור ואופ� ההפחתה לפי סעי- 

  )לתקנו� האחיד 67לעניי� סעי- ( הפיקוח
  

, �1981א"התשמ, )ביטוח(לחוק הפיקוח על שירותי% פיננסיי% ) ב(1ט78בתוק) סמכותו לפי סעי) 

�על שיעור ההפחתה ואופ� ההפחתה מתשלומי , 2010ביוני  23ביו% , הורה המפקח על הביטוח לקר

לפי חישוב אקטוארי שיבטיח כי לא ייווצר הפרש בי� התחייבויות הקר� כפי שה� לאחר , הקצבאות

לחוק האמור לבי� התחייבויות הקר� כפי שהיו  23' התאמת התקנו� בהתא% להוראות תיקו� מס

  . ערב אותה התאמה

  

  : על הביטוח � המפקחואלה פרטי ההוראה שנת

שיעור : להל�( 0.7%מכל תשלומי הקצבאות שמשלמת הקר� תבוצע הפחתה בשיעור של  .1

 . החל מקצבת חודש העדכו� הראשו�, )ההפחתה הכולל

עלה שיעור ההפחתה הכולל על היחס שבי� שיעור עדכו� הקצבה , 1על א) האמור בסעי)  .2

 �לבי� שיעור העדכו� הראשו� בתוספת , )ו�שיעור העדכו� הראש: להל�(בחודש העדכו� הראשו

 :  תיפרס ההפחתה באופ� הבא, 1

הפחתה בשיעור השווה ליחס שבי� שיעור העדכו�  � החל מקצבת חודש העדכו� הראשו�   )א(

 ; )שיעור הפחתה ראשו�: להל�( 1הראשו� לבי� שיעור העדכו� הראשו� בתוספת 

חודש העדכו� : להל�(אשו� החל מקצבת חודש עדכו� הקצבה העוקב לחודש העדכו� הר  )ב(

 :הפחתה בשיעור השווה לנמו' מבי� שני אלה � ) השני

 : היחס שבי� שני אלה )1(

 ; ההפרש שבי� שיעור ההפחתה הכולל לבי� שיעור הפחתה ראשו�  )א(

 ; לבי� שיעור הפחתה ראשו� 1ההפרש שבי�   )ב(

 : היחס שבי� שני אלה )2(

 ;שיעור עדכו� הקצבה  )א(

 . 1שיעור עדכו� הקצבה בתוספת   )ב(

תבוצע ההפחתה החל מחודש  � ) ב(שיעור להפחתה לאחר ביצוע האמור בפסקה  נותר  )ג(

, בשינויי% המחויבי%, )ב(לפי האמור בפסקה , עדכו� הקצבה העוקב לחודש העדכו� השני

 . וזאת עד לביצוע הפחתה במלוא שיעור ההפחתה הכולל

  :   לעניי� הוראה זו של המפקח על הביטוח .3

 ;כהגדרתו בתקנו� האחיד �  "חודש הזכאות הראשו� לקצבה"  )א(

   �  "חודש העדכו� הראשו�"  )ב(
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חודש אוגוסט  � 2009לגבי מי שחודש הזכאות הראשו� שלו לקצבה חל עד חודש יולי  )1(

2009 ;  

לבי� חודש  2009לגבי מי שחודש הזכאות הראשו� שלו לקצבה חל בי� חודש אוגוסט  )2(

 ; 2010חודש ינואר  � 2009דצמבר 

חודש  � ואיל'  2010שו� שלו לקצבה חל מחודש ינואר לגבי מי שחודש הזכאות הרא )3(

 ; עדכו� קצבאות שבו עודכנה קצבתו לראשונה

חודש ינואר של שנה מסוימת שבו מעודכנות קצבאות לפי סעי)  � "חודש עדכו� קצבה"  )ג(

 ; לפי העניי�, לתקנו� האחיד) ה(או ) א(67

ו של הזכאי בחודש שיעור עליית המדד לפיו עודכנה קצבת �  "שיעור עדכו� הקצבה"  )ד(

נו� הלתק 67עדכו� קצבה לפי סעי) 



  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :אתר האינטרנט של הקרנות הוותיקות
  
  
  
  
  
  
  

   לשירותך - בזמן שלך 
  

    1222-6667או * 6667מידע נוסף 

  


