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  מונחי� ופרשנות הגדרת – ראשו� פרק
  

 הגדרות    .1
  

    אינו עומד ברשות עצמו 
ואי� לו הכנסה מעבודה או מכל , בהתא� להחלטת הוועדה הרפואית, מי שאינו מסוגל לכלכל את עצמו מחמת מצב בריאותו

   .הכוללת תשלו� הבטחת הכנסה, למעט קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, מקור אחר
  

  מבוטחאלמנת 
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  .  מי שהייתה בת זוגו של מבוטח ביו� פטירתו
   

   אלמנת פנסיונר
של  זקנההית יפנסובהתא� לנתוניה חושבה , בת זוגו של פנסיונר שנפטר שהיתה בת זוגו בעת הגשת הבקשה לפנסיית זקנה

  . הפנסיונר
  

  ארוע מזכה 
  .  ארוע המזכה בפנסיה בהתא� לקבוע בתקנות

  
  בת זוג 
  : שני אלהאחת מ

  ;  אשתו של מבוטח או של פנסיונר )1(

 . ידועה בציבור של מבוטח או פנסיונר )2(
  

  גיל זכאות לפנסיית זקנה 
  . שני� 60+הנו מ) גבר או אשה(גיל הזכאות לפנסיית זקנה למבוטח 

  
  גיל מבוטח בהפקדה 

� לצור, חישוב עלות הביטוח כפי שהיה בכל חודש בו הפקיד המבוטח או הופקדו בגינו דמי גמולי� לקר, גיל המבוטח
  . לתקנות18 בתקנה כהגדרתה ובהתא� לקבוע 

  
  גיל פרישה

   .גיל הפרישה של מבוטח בהתא� לקבוע במסלול הביטוח החל עליו
  

   דמי גמולי�
מפעמיי� השכר  20.5%ות המותרת בגובה או המעסיק בגי� המבוטח ולא יותר מתקרת ההפקד/י� ששיל� המבוטח ותשלומ

בהתא� לתקנות ייחשבו לדמי גמולי� לעניי� , ככל שיהיה זכאי, דמי גמולי� שתזקו! הקר� לזכות נכה. הממוצע במשק
  . תקנות אלה

  
    הורה 

, אחרא� של מבוטח או אב של מבוטח שכל פרנסת� הייתה על המבוטח ביו� פטירתו ואי� לו הכנסה מעבודה או מכל מקור 
  . הכוללת תשלו� הבטחת הכנסה, למעט קצבה מהמוסד לביטוח לאומי

  
  חברהה

  .  מ"פנסיה בעגמל  ומיטב 
  

  היק* כיסוי ביטוחי 
, מינו וגילו במועד העדכו�, המתאי� למסלול הביטוח החל על המבוטח, לפי העניי�, היק! הכיסוי הביטוחי לנכות או שאירי�

 .'בהתא� לנספח ו
  

  וחי משוקלל היק* כיסוי ביט
  . לפי העניי�, היק! כיסוי ביטוחי משוקלל ראשו� לנכות ולשאירי� או היק! כיסוי ביטוחי משוקלל אחר

  
  היק* כיסוי ביטוחי משוקלל אחר 

 :חלוקת שני אלה
 : סכו� שני אלה. 1

  ;מכפלת היק! הכיסוי הביטוחי המשוקלל הקוד� בתקרת שכר קובע לנכות ושאירי� קודמת  + 
ק! כיסוי ביטוחי במועד העדכו� הנוכחי בהפרש שבי� שכר קובע לנכות ושאירי� במועד העדכו� הנוכחי מכפלת הי  + 

 .לבי� תקרת שכר קובע לנכות ושאירי� קודמת 
 .שכר קובע לנכות ושאירי� במועד העדכו� הנוכחי.  2
  
  

  היק* כיסוי ביטוחי משוקלל ראשו� 
מינו וגילו בעת ההצטרפות לראשונה , למסלול הביטוח שבחר המבוטחהיק! הכיסוי הביטוחי לנכות או שאירי� המתאי� 

  . 'לקר� בהתא� לנספח ו
  

  הממונה 
ר וכל סמכות אחרת הבטוח והחסכו� באוצ, שוק ההו�הביטוח במשרד האוצר לרבות תחת סמכותו כממונה על  עלהמפקח 

  .  או החברה ופעילויותיה�/ו הנתונה לו וכ� כל רשות אחרת או נוספת המוסמכת על פי די� לפקח על הקר�
  

  הסדר ביטוחי 
  . לתקנות. ג.17הסדר ביטוחי שנעשה בהתא� לתקנה 

  
    הסדר כיסוי
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שתחילת� ביו� הראשו� של החודש העוקב לחודש , � מלאי� ורצופי�חודשיתקופה של עד חמישה , לגבי מבוטח פעיל בלבד
  .האחרו� שהתקבלו בו דמי גמולי� בגי� המבוטח

  
    יהסדר תחיקת

חוק , חוק פיצויי פיטורי�, חוק הגנת השכר, תקנות מס הכנסה, )נוסח משולב(פקודת מס הכנסה , חוק הייעו1, חוק הגמל
לרבות הנחיות , הוראות והצווי�, חוזרי פנסיה וגמל, התקנות, וכ� כל החוקי�, �וכל התקנות שהותקנו מכוח, הביטוח

וכ� כל דבר  הקר�או /ו החברה ישיר או עקי! את אופ� פעולתה של  �כפי שיהיו מעת לעת ואשר קובעי� באופ, ממונהה
 .ל"הצווי� וההוראות הנ, התקנות, חקיקה אשר יבוא במקו� החוקי�

  
  הצטרפות לראשונה 

  א.19 +ו ה 17 , ד.12 , א.12 אחד מהמועדי� הקבועי� בתקנה : המאוחר מבי�
  

  הקר�
  .  המנוהלת על ידי החברה מקיפה מיטב פנסיהקר� הפנסיה החדשה והמקיפה 

  
  יתדה רפואוע

החברה המנהלת תשא בעלות הרופא מטע� המבוטח ובלבד . למנות רופא אחד מטעמומבוטח רשאי . רופא מטע� הקר�
בהעדר הסכמה בי� שני . פה אחדתתקבל החלטת� , מונה רופא נוס! כאמור. שהעלות לא תעלה על עלות רופא הקר�

   .שלושת הרופאי� יחליטו ברוב דעות. מהי שני הרופאי� בהסכ"יבחר עישלישי שתעסוקתי  הרופאי� יצור! רופא
  

  ועדה רפואית לערר 
ועדה רפואית אשר תורכב משני רופאי� כפי שייבחרו על ידי הנהלת הקר� ובלבד שיהיו מנהלי מחלקות בבתי חולי� 

  . ממשלתיי� בישראל
  

  חודש ביטוח 
משיכה של יתרת הזכאות הצבורה  ובלבד שלא בוצעה, דמי גמולי� בשל המבוטח, בפועל, חודש שבגינו שולמו לקר�

ייחשב כחודש ביטוח ג� חודש שבו התקבלו או , לצור, העניי�. בגי� אותו חודש, המעודכנת הרשומה לזכותו של המבוטח
שנעשה , לפי העניי�, נוכו דמי גמולי� או תשלומי� במסגרת הסדר ביטוחי או התקבלו או נוכו תשלומי� לצור, הסדר כיסוי

  .   ודש בו זכאי מבוטח לזקיפת דמי גמולי� בגי� נכותו ייחשב ג� כחודש ביטוחח. בהתא� לתקנות
  

  חוק הבוררות 
  . 1968+ ח"התשכ, חוק הבוררות

  
   טוח הלאומייוק הבח

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

  חוק הגנת השכר 
  .  1958+ ח"התשי, חוק הגנת השכר

  
  חוק הנכי� 

  . ]נוסח משולב[ 1959+ ט"תשיה, )ושיקו�תגמולי� (כי� חוק הנ
  

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

  
  חוק הגמל

  .2005+ ה"התשס, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 
  

  חוק הביטוח
  .1981+א"התשמ, )ביטוח(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 

  
  

  הייעו+  חוק
  .2005+ה"התשס, )עיסוק ייעו1 פנסיוני ושיווק פנסיוני(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 

  
  חוק התגמולי�

  . 1970+ל"התש, איבה מולי� לנפגעי פעולותחוק התג
  

  חוק פיצויי פיטורי�  
  .  1963+ ג"התשכ, חוק פיצויי פיטורי�

  
    ידועה בציבור 

מבוטח בהחלטה של ערכאה שיפוטית המוסמכת לכ, ובלבד שההחלטה ניתנה בהלי,  מי שהוכרה כידועה בציבור כאשתו של
 . ידועה בציבור כאשתו של המבוטח +בו הסעד העיקרי המבוקש הוא ההצהרה בדבר היותה
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    י�יורש
צו ירושה שנית� על ידי ערכאה או יורשי� בהתא� לערכאה שיפוטית מוסמכת יורשי� בהתא� לצוואה שקוימה על ידי 

  . שיפוטית מוסמכת
  

  יתו� 
  : מי שהתקיימו בו שני אלה

  

 : הוא אחד מאלה )1(

 ; ילדו של מבוטח שנפטר  )א(

 ;ילדו המאומ1 של מבוטח שנפטר  )ב(

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

 : התקיי� בו אחד מאלה )2(

 ; שני� 21טר� מלאו לו   )א(

ובלבד שהתנאי האמור התקיי� לפני , עת לאחר מכ�בעת פטירת המנוח ובכל , אינו עומד ברשות עצמו  )ב(
 . ולאחר הצטרפותו לאחרונה של המבוטח לקר� 21שמלאו לו 

  
  יתרת זכאות צבורה 

לרבות יתרת זכאות צבורה שהועברה לקר� בגי� מבוטח עובר וכ� דמי גמולי� , ס, דמי הגמולי� ששולמו לקר� בשל המבוטח
עלות , בניכוי דמי הניהול ,לעמיתי הקר� התשואה הדמוגרפית  ובתוספת  הקר�בתוספת תשואת , שזקפה הקר� לטובת נכה

  . שהוחזרו למעסיק/ וחלק היתרה הצבורה שמקורו בסכומי� שנמשכו על ידי המבוטח, הביטוח
  

  יתרת זכאות צבורה מעודכנת 
, לפחות אחת לשנה, ארייתרת הזכאות הצבורה תעודכ� אחת לחודש לפי שיעור תשואת הקר� ובמועד הכנת המאז� האקטו

  . לפי שיעור העוד! האקטוארי או שיעור הגרעו� האקטוארי למבוטח
  

  מבוטח 
  . לזכותו רשומה יתרת זכאות צבורה והוא איננו פנסיונר, בהתא� לתקנות אד� שהצטר! לקר�

  
   לא פעילמבוטח 

  .פעילמבוטח אינו מבוטח ש
  

   פעילמבוטח 
 שלא מש,ובלבד , לפי העניי�, או הסדר ביטוחי הסדר כיסויבתקופת  ו מבוטחא, קר�המשולמי� בגינו דמי גמולי� ל, מבוטח

מבוטח הזכאי לפנסיית נכות  .לפי העניי�, ההסדר הביטוחי/ הסדר הכיסוי קופת את כל הכספי� הרשומי� על שמו בת
  . כל עוד הוא זכאי לפנסיית נכות מהקר�, מהקר� ייחשב כמבוטח פעיל

  
   ד המחירי�מד/ מדד 

ידי כל מוסד + א! א� יתפרס� על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמפרסמת) כולל פירות וירקות( מדד המחירי� לצרכ�
לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו בי� שהוא בנוי על אות� נתוני� שעליה� בנוי המדד הקיי� ובי� , ממשלתי אחר

המרכזית לסטטיסטיקה את היחס בינו לבי� המדד  תקבע הלשכה, א� יבוא מדד אחר במקו� המדד הקיי�. א� לאו
  .המוחל!

  
  מועד ארוע מזכה 

  .לפי העניי�, מועד הנכות שנקבע על ידי הוועדה הרפואית או מועד הפטירה
  

   מועד עדכו� ראשו�
לעומת השכר הקובע לנכות ושאירי� במועד ההצטרפות  25% + המועד בו עלה השכר הקובע לנכות ושאירי� ביותר מ

 .נה לקר�לראשו
  

  מועד עדכו� אחר
  .לעומת השכר הקובע לנכות ושאירי� במועד העדכו� הקוד� 25% +המועד בו עלה השכר הקובע לנכות ושאירי� ביותר מ

  
  מוטב 

  . מי שהמבוטח הורה לגביו לאחרונה בכתב לשל� לו את התשלומי� המגיעי� למוטב בהתא� לתקנות
  

  מסלול ברירת המחדל
  .להל� 10ו בסעי! המסלול הכללי כהגדרת

  
    הנכ
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וכתוצאה מכ, אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה , מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו 25%מבוטח שלפחות 
והכל בהתא� לקביעת , ימי� רצופי� 90+ במש, תקופה של למעלה מ, הכשרתו או נסיונו, אחרת המתאימה לו לפי השכלתו

  . הוועדה הרפואית
  

      נכה חלקי
  .   נכה מלאנכה שאינו 

  
  נכה מלא 

וכתוצאה מכ, אינו מסוגל לעבוד בעבודתו , הגופנית או הנפשית, מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו 75%שלפחות נכה 
ימי� והכל בהתא�  90+במש, תקופה של למעלה מ, הכשרתו או נסיונו, או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו

  .  רפואיתלקביעת הוועדה ה
  

    נכה סיעודי 
  :מהפעולות הבאות 4  נכה מלא המוגבל בתפקודו היו� יומי ואינו מסוגל לבצע בעצמו וללא עזרה

  ;לקו� ולשכב. 1
  ; להתלבש ולהתפשט. 2
  ;להתרח1 ולהתגלח. 3
  ; לאכול ולשתות. 4
  ;לשלוט על הסוגרי�. 5
  ללכת ללא מתקני עזר. 6

   .והכל על פי קביעת הוועדה הרפואית
  

  ס- נכסי הקר� 
  . כלל הנכסי� הרשומי� בקר�

  
  עלות הביטוח 

  .18 עלות הביטוח לנכות ושאירי� המחושבת ומנוכה כקבוע בתקנה 
  

  עצמאי 
  .כהגדרתו בתקנות מס הכנסה

  
  ער- פדיו� 

  . בהתא� להסדר התחקתי
  

   פנסיה
  . לשאירי מבוטח או לאלמנת פנסיונר בהתא� לתקנות, לפנסיונר, ידי הקר� לנכה קצבה חודשית המשולמת על

  
  פנסיונר

  . מהקר� בהתא� לתקנות אלההמקבל פנסיית זקנה  אד�
  

   ית מינימו�יפנס
  .השכר הממוצע במשקמ 5%פנסיה בגובה של 

  
  פקודת מס הכנסה
  ]. נוסח חדש[פקודת מס הכנסה 

  
  קר� פנסיה חדשה 

  .  ה מקיפה כהגדרתה בתקנות מס הכנסהקר� פנסיה חדש
  

  ריבית פיגורי�
 . כקבוע בתקנות מס הכנסה

  
        שאיר

  ;יתו� או הורה של מבוטח לא פעיל, נת פנסיונר ואלמנהאלמ, יתו� או הורה של מבוטח פעיל שנפטר, אלמנה
  
  
  

  שיעור עוד* אקטוארי או שיעור גירעו� אקטוארי למבוטח
כפי , בי� ס, נכסי הקר� לבי� כלל התחייבויות הקר�, לפי העניי�, ש החיובי או השליליהשיעור המתקבל מחלוקת ההפר

  . בס, התחייבויות הקר�, הנובע משינויי� דמוגרפיי�, שנקבע במאז� האקטוארי שנער, בהתא� להסדר התחיקתי
  

  שיעור עוד* אקטוארי או שיעור גירעו� אקטוארי למקבלי פנסיה  
  : צירופ� של שני אלה

 עור עוד! אקטוארי או גרעו� אקטוארי למבוטח שי .1
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שיעור עוד! אקטוארי או גרעו� אקטוארי הנובע מסטיות מהנחות התשואה על נכסי הקר� המשמשי� לכיסוי  .2
ככל ששיעור� זה , התחייבויותיה של הקר� כלפי מקבלי פנסיה ומשינויי� בשיעור ריבית ההיוו� להתחייבויות כאמור

  . 1%עולה על 
  

  שכיר  
  . כהגדרתו בתקנות מס הכנסה

  
  שכר מבוטח 

  : למבוטח שכיר
מיטב כללי וחל עליו מסלול ביטוח  10%המשולמי� בגינו לקר� הנו ) עובד ומעביד(לגבי מבוטח שס, שיעור רכיבי התגמולי� 

  ; 10%+ב) עובד ומעביד(יהיה השכר המבוטח הסכו� המתקבל מחלוקת רכיבי התגמולי�  +מיטב לזקנהאו 
  

 +  יהיה השכר המבוטח,   11.5% + וקט� מ  10% מבוטח שס, שיעור רכיבי התגמולי� המשולמי� בגינו לקר� עולה על לגבי 
  .11.5%+הסכו� המתקבל מחלוקת רכיבי התגמולי� ב

  
 + יהיה השכר המבוטח ,   13% –וקט� מ  11.5%לגבי מבוטח שס, שיעור רכיבי התגמולי� המשולמי� בגינו לקר� עולה על  

  .13%+� המתקבל מחלוקת רכיבי התגמולי� בהסכו
  

יהיה השכר ,   14.5% –וקט� שווה ל  13%לגבי מבוטח שס, שיעור רכיבי התגמולי� המשולמי� בגינו לקר� עולה על  
  .14.5%+ הסכו� המתקבל מחלוקת רכיבי התגמולי� ב +המבוטח 

  
� המתקבל מחלוקת דמי הגמולי� ששיל� הסכו :שוט!+ למבוטח עצמאי אשר מפקיד דמי גמולי� לקר� באופ� חודשי

  .  16%+ המבוטח העצמאי ב
  

הסכו� שהופקד יחולק : בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי, למבוטח עצמאי אשר מפקיד דמי גמולי� אחת לתקופה
  . 16%+ התוצאה תחולק ב. במספר החודשי� בגינ� שיל� המבוטח את התשלו� התקופתי

  
  שכר מבוטח מעודכ� 

שהוא מעודכ� לפי שינוי שיעור המדד בגי� החודש שקד� לחודש החישוב לעומת המדד הידוע בחודש בו השכר המבוטח כ
  .  שולמו דמי גמולי�

  
  שכר ממוצע במשק

  .שיהיה מעת לעתכפי � גמלאות ודמי ביטוח ילחוק הביטוח הלאומי לעני) ב( 2השכר הממוצע לפי סעי! 
  

  שכר קובע לנכות ושאירי� 
  : ושאירי� יחושב על פי השלבי� כלהל�השכר הקובע לנכות 

  : השכר הגבוה מבי� שני אלה )1(

חודשי הביטוח האחרוני� וא� המבוטח לא צבר תקופה מינימלית  3+השכר המבוטח המעודכ� הממוצע ב  )א(
 ; זו ייחשב השכר הקובע לנכות ושאירי� כממוצע השכר המבוטח בתקופת הביטוח בפועל

דשי הביטוח האחרוני� וא� המבוטח לא צבר תקופה חו 12+ השכר המבוטח המעודכ� הממוצע ב  )ב(
: להל�(מינימלית זו ייחשב השכר הקובע לנכות ושאירי� כממוצע השכר המבוטח בתקופת הביטוח בפועל 

  ). תקופת הבחינה

החודשי� שקדמו  12+ לעיל לא יעלה על ממוצע השכר המבוטח המעודכ� ב 1השכר שייקבע לפי סעי! קט�  )2(
 . 15%בתוספת ) שכר קובע להשוואה: להל�(שהמבוטח היה מבוטח פעיל בה� ככל , לתקופת הבחינה

ירד השכר המבוטח המעודכ� הממוצע בשלושת החודשי� , אול� א� בשל הרעה במצבו הבריאותי של המבוטח )3(
תקופת : להל�(לעומת השכר המבוטח המעודכ� הממוצע בשלושת החודשי� , שלפני מועד הארוע המזכה

יבוא השכר המבוטח המעודכ� הממוצע בתקופת ההשוואה במקו� השכר , קופת הבחינהשקדמו לת) ההשוואה
 . לעיל 1הממוצע בשלושת החודשי� שקדמו למועד הארוע המזכה לצור, חישוב השכר לפי סעי! 

 .  עליה בשכר מבוטח לאחר קרות האירוע המזכה לא תילקח בחשבו� )4(
  
  דש וח, נהש

  .י� הלוח הגריגוריאניילמנ
  
  
  ה אכשרקופת  ת

    .   42 בהתא� לתקנות וכמשמעותה בתקנה  המזכה בקבלת פנסיהמספר חודשי ביטוח מינימלי במעמד מבוטח פעיל 
  

  תקופת הבטחה 
  . תקופת מינימלית לתשלו� פנסיית זקנה מלאה כקבוע בתקנות

  
  –" תשואה דמוגרפית"

  . שתחושב על פי ההסדר התחקתי, שיגה הקר� בשל ניהול  סיכוני מוות ונכות של מבוטחי הקר� התשואה החודשית שה
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  תקנות
יחול הנוסח החדש של התקנות על , ע� מת� אישור הממונה לשינוי תקנות. תהיינה בתוק! מזמ� לזמ�תקנות הקר� כפי ש

  .  ארוע מזכה שארע מיו� מת� האישור
  

   הכנסה)תקנות מס
   1964+ד"תשכ) כללי� לאישור ולניהול קופות גמל(הכנסה +תקנות מס

  
  תקרת שכר קובע לנכות ושאירי�  

  1.25 + השכר הקובע לנכות ושאירי� במועד העדכו� הקוד� מוכפל ב
  

  תקרת ההפקדות 
  . מפעמיי� השכר הממוצע במשק 20.5%בגובה  + כקבוע בתקנות מס הכנסה , תקרת ההפקדות המותרת

  
  � ואת הקרתש

המיועדי� לכיסוי התחייבויותיה כלפי המבוטחי� או  הקר�ס, נכסי על , לפי העניי�, חיובי או שלילי, המצטבר רווחר השיעו
  . המחושב על פי ההסדר התחיקתי, לפי העניי�, כלפי מקבלי פנסיה

  
  

 רשנותפ .2
  

אי� א� , כל זאת. עמלי� במי� זכר א! מי� נקבה במשמ. וכל האמור בתקנות בלשו� יחיד א! בלשו� הרבי� במשמע  .א
 . בתקנות הוראה מפורשת אחרת

 .  כותרות התקנות לא ישמשו מקור פרשנות  .ב

תהא המשמעות הנודעת לו , פרק בו הוא מצוי/ אשר אי� לו פירוש בפרק זה או בתקנה , לכל מונח אחר בתקנות  .ג
 . בהסדר התחיקתי ובראש� בתקנות מס הכנסה ובהוראות המנהל המתפרסמות על ידי הממונה

כל דבר חקיקה המוזכר בתקנות אלה יהיה בהתא� לנוסחו כפי שיהיה מעת לעת או בהתא� לדבר החקיקה אשר   .ד
 .  בשינויי� המחוייבי�, יבוא במקומו

  . הנספחי� לתקנות מהווי� חלק בלתי נפרד מה�  .ה
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  ניהול הקר� – פרק שני
  

 מהות הקר�  .3

 

מוטב או יורש יהיו זכאי� לזכויות , שאיר, סיונרפנ, מבוטח. הקר� היא קר� פנסיה חדשה מקיפה מסוג תשואה  .א
 . בהתא� לנוסח� כפי שיהיה במועד הארוע מזכה, הקבועות בתקנות

התשלומי� לזכאי� בהתא� לתקנות הקר� ייקבעו בהתא� ליתרת הזכאות הצבורה לזכותו של מבוטח ובהתא�   .ב
 . ההמרה הרלוונטיי�ובהתא� למקדמי , לכיסוי הביטוחי החל על  המבוטח במועד הארוע המזכה

אד� לא יהיה זכאי לזכות מהקר� או מהחברה אלא ככל שהיא קבועה בתקנות וככל שהתמלאו התנאי� הקבועי�   .ג
  . בתקנות

החברה רשאית לשנות , הקר� תנוהל על ידי החברה בהתא� לתקנות ולהוראות ההסדר התחיקתי ובאישור הממונה  .ד
 .באישור הממונה, את התקנות מעת לעת

יגברו הוראות ההסדר התחיקתי , ל סתירה בי� הוראות ההסדר התחיקתי להוראה מהוראות התקנותבמקרה ש  .ה
 . והחברה תפעל לשינוי התקנות

  
 

 מקורות ההכנסה של הקר� .4

  
  : הכנסות הקר� יהיו מהמקורות הבאי�

 ; דמי גמולי� שיתקבלו בפועל בגי� המבוטחי� בהתא� לתקנות  .א

 ; לות ניהול השקעות בהתא� להסדר התחיקתיתשואת הקר� בניכוי דמי ניהול ועמ  .ב

 ;כספי� שיתקבלו ממבטחי משנה בניכוי פרמיות למבטחי משנה  .ג

הצמדה וכל תשלו� המהווה שערו, או פיצוי בגי� אי תשלו� דמי גמולי� במועד , פיצויי הלנת שכר, ריבית פיגורי�  .ד
 ; הקבוע בתקנות ובהוראות ההסדר התחיקתי

לרבות כספי� שהועברו לקר� , יתקבל בפועל בקר� בהתא� להוראות ההסדר התחיקתיכל סכו� שזכאית לו הקר� וש  .ה
 .במסגרת העברת כספי� בי� קרנות פנסיה חדשות, כקר� מקבלת

  
  

 סוגי תשלומי�   .5

 
  :הקר� תשל� לזכאי� בהתא� לתקנות את סוגי התשלומי� הבאי�

 . פנסיית זקנה  .א

 . פנסיה לשאירי פנסיונר  .ב

 . פנסיה לשאירי מבוטח  .ג

 . נסיית נכותפ  .ד

 . פנסיה לשאירי מבוטח שנכה  .ה

 . היוו� חלקי של פנסיית הזקנה  .ו

 . היוו� חלקי של פנסיית שאירי מבוטח  .ז

 .  פדיו� כספי�  .ח
  
  

 דמי ניהול  .6

 

ובלבד שלא יעלו על השיעורי� הקבועי� , את שיעור דמי הניהול לה� היא זכאית, מעת לעת, החברה רשאית לקבוע  .א
 . בתקנות מס הכנסה

  : החברה תנכה את דמי הניהול המפורטי� להל�, וע מהאמורמבלי לגר  .ב

 ; מדמי הגמולי� המשולמי� לקר� 6%עד  )1(

 .  מס, נכסי הקר�) חצי אחוז בחישוב שנתי(לכל חודש  0.0416%עד  )2(

  
  
  

 רישו� ועדכו� זכויות מבוטח .7

  
. נת ברישו� אישי נפרדתרשו� לזכותו של כל מבוטח את יתרת הזכאות הצבורה ויתרת הזכאות הצבורה המעודכקר� ה

תשלו�  +תגמולי מעסיק ותגמולי עובד ולרכיב פיצויי�: על פי חלוקה לרכיבי תגמולי�, האמור יירש� לגבי מבוטח שכיר
  . במקו� פיצויי�/ ח "מעסיק ע
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 הנחות אקטואריות     .8

 
 2007+3+6 מונההמקדמי� שבנספחי� לתקנות חושבו על ידי אקטואר הקר� על בסיס ההנחות שנקבעו בחוזר המ  .א

 : )החוזר: להל�(
  

 ; לשנה נטו 3.74%עור יבש תשואה ריאלית אפקטיבית )1(

 ; בכל שנה על פי הנוסחה בחוזר 7'בהפחתה לפי לוח פ 1'פלפי לוח  –לוחות תמותה  )2(

 ;  בחוזר 8'פלפי לוח   +שיעורי יציאה לנכות  )3(

   ;ועל פי הנוסחה שבחוזר 7'בהפחתה לפי לוח פ 5'פלוח לפי  –אלמנות / לוחות תמותה לאלמני�  )4(

 ;  הנוסחה בחוזר לשנה ועל פי  7'פ של לפי בהפחתה   4'פלפי לוח 60לאחר גיל . לשנה 2%לפי  60עד גיל  –נכי�  תתמות )5(

למבוטחי� פעילי� לפי שיעור נישואי� . לפי הנתוני� האישיי� של המבוטח, בעת הפרישה לפנסיית זקנה –נישואי�  )6(
 ; בחוזר 4לפי לוח וג � בני זיוהפרש גיל ב 100%

 ; בחוזר  11'פמספר ילדי� וגיל ממוצע לפי לוח  )7(
  

לתקופת ההבטחה שבחר , לגילו ושנת לידתו של המבוטחההמרה  זקנה יותאמו מקדמיפנסית בעת פרישה ל  .ב
 ; באותו מועד הזוגבת /ב� לשנת הלידה ולגילבת הזוג ו/לשיעור הפנסיה שבחר עבור ב�, ככל שבחר, המבוטח

 . ה/בת זוג ושנת לידתו/רה של מבוטח לא פעיל יותאמו מקדמי ההמרה לגיל ב�בעת פטי  .ג

יחושבו , היה ויחול שינוי בהנחות הבסיס, מקדמי ההמרה יהיו בתוק! כל עוד לא יחול שינוי בהנחות הבסיס  .ד
  . המקדמי� מחדש

  
  

 איזו� אקטוארי ועתודה למקבלי פנסיה  .9
  

 .   בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי לל של הקר�יער, מאז� אקטוארי כו הדיווח  תלתקופחת א  .א

  . יתרת הזכאות הצבורה תותא� לשיעור העוד! האקטוארי או לשיעור הגרעו� האקטוארי למבוטח  .ב

  . הפנסיות המשולמות על ידי הקר� יותאמו לשיעור העוד! האקטוארי או לשיעור הגרעו� האקטוארי למקבלי פנסיה  .ג

מהתחייבויות הקר� למקבלי הפנסיה למיתו� סטיות מהנחות  1%עור של עד הקר� תנהל עתודה למקבלי פנסיה בשי  .ד
התשואה על נכסי הקר� המשמשי� לכיסוי התחייבויותיה למקבלי פנסיה ושינויי� בשיעורי הריבית להיוו� 

 . ההתחייבויות האמורות

 

 השקעות הקר�  .10

  
  

כול� או , לתקנו� זהב 10במסגרת תקנו� זה תקיי� החברה את מסלולי ההשקעה המנויי� בסעי!   .א
לרבות סגירה של מסלול בפני הפקדות  ,ובכפו! לקבלת אישור הממונה, על פי שיקול דעתה +חלק�

והחברה  הקר�כאשר המגבלות והמסגרות על פי הוראות ההסדר התחיקתי החלות על , חדשות
 .המנהלת יחולו על כל מסלול בנפרד וכ� על כל המסלולי� ביחד

 .מס הכנסהא לתקנות 41הא המשמעות שניתנה לה� בסעי! למונחי� בסעי! זה ת

 :מסלולי ההשקעה  .ב

 מסלול כללי  )1(

בהתא� לשיקול דעתה המקצועי של , בו יושקעו נכסי המסלול על פי ההתפתחויות בשוק ההו�
 .החברה ובכפו! להנחיות הרלוונטיות בהסדר התחיקתי

  )ללא מניות(ח "מסלול אג )2(

במסלול זה לא תהיה השקעה . נכסי המסלול באגרות חובלל של הס, הכומ 80%בו יושקעו לפחות 
או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות /או בניירות ער, המירי� ו/או באופציות ו/במניות ו

 .כאמור

 מסלול מניות )3(

או בניירות ער, /או באופציות ו/נכסי המסלול במניות ומהס, הכולל של  75%בו יושקעו לפחות 
   .נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור או בקרנות/המירי� ו

 מסלול כהלכה )4(

ההשקעות תהיינה בסמכותה . ההשקעות במסלול זה תהיינה בכפו! לכללי ההלכה היהודית
ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה מחויבת לפעול בנאמנות כלפי 

עות בו כפופות לכללי השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכ, שההשק. העמיתי� במסלול זה
  .ההלכה היהודית
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 ביטוח משנה .11

  
  .  רכשה הקר� ביטוח משנה, למעט זקנה, לצור, כיסוי התחייבויותיה הביטוחיות שבתקנות אלה, באישור הממונה

  
  הצטרפות לקר� – פרק שלישי

 

 הצטרפות לקר� .12

  

 :  יהיה מבוטח בקר� א� מולאו כל התנאי� הבאי� יחדיו, שכיר או עצמאי, אד�  .א

, הציג את כל המידע והמסמכי� הנדרשי� על ידי הקר�, מילא את כל טפסי ההצטרפות, הגיש בקשת הצטרפות לקר� )1(
לרבות מידע רפואי או חתימה על הצהרת בריאות והקר� אישרה את צירופו בהתא� לשיקולי� אקטואריי� 

 ; וכלכליי�

 ;  שני� לפחות 18בעת ההצטרפות לקר� גילו היה  )2(

 . דמי גמולי� בהתא� לתקנות שולמו בגינו )3(

באישור רופא , הקר� רשאית לדחות את בקשתו של מבוטח להצטר! לקר� או לבצע חיתו�  ובמסגרת זו א! לקבוע  .ב
בנוס! לקבוע בתקנות לעניי� הזכאות לפנסית נכות או שאירי� או הארכת תקופת האכשרה ובלבד , התניות, הקר�

ההתניות הרפואיות . י הזכאות למבוטח או לשאיריו לפי התקנותשקביעת התניות כאמור לא תגרע תנאי מתנא
 .  כאמור יהיו באישור רופא הקר� ויובאו לידיעתו של המבוטח

להסדרת צרו! , בי� בהסכ� קיבוצי ובי� בהסכ� אחר, נציגות עובדי�/ הקר� רשאית להתקשר בהסכ� מול מעסיק   .ג
יחולו על המבוטח הוראות , חל הסכ� מול החברה הצטר! מבוטח שכיר לקר� אשר על מעסיקו. עובדי� לקר�

 . בהתא� להוראות התקנות וההסדר התחיקתי, ההסכ� כאמור

יהיה מבוטח בקר� החל , אשר בי� מעסיקו לבי� הקר� קיי� הסכ� בדבר צירו! עובדי המעסיק לקר�, מבוטח שכיר  .ד
ד שלא יאוחר מהמועד הקבוע מרגע קבלת הודעה בקר� מטע� מעסיקו ואישור הקר� למעסיק על קבלתה ובלב

. ז.ת, ההודעה תכלול את ש� העובד. בהסכ� ובהוראות ההסדר התחיקתי ישולמו דמי גמולי� לקר� בגי� המבוטח
מבוטח עצמאי יהא מבוטח בקר� החל מרגע המצאת הסכ� הצטרפות מלא אשר לו מצורפת הוראת קבע . ושכר

ימי� ממועד קבלת ההודעה בדבר העמית  30ו בפועל עד וככל שאלה ישולמ, מאושרת לתשלו� דמי גמולי� לקר�
כל עוד לא ביקשו אחרת בהתא�  מסלול מיטב כללי + מבוטחי� כאמור יצורפו למסלול ברירת המחדל בקר�. העצמאי
 . לתקנות

הקר� רשאית לצר! קבוצת מבוטחי� אשר תיוצג על ידי מיופה כוח מטעמ� לעניי� העברת דמי גמולי� וקבלת   .ה
לפקודת מס ) 'א( 54כמשמעותו בסעי! , ובלבד שבקבוצה יכללו חברי קיבו1 בלבד, )הקבוצה: להל�(הקר� תשלומי� מ

 . יהיה המבוטח למבוטח רגיל בקר�, בעת עזיבת מבוטח כאמור את הקיבו1. הכנסה
  
  

 קביעת גיל  .13

 

בכפו! לאמור , ת שלויקבע בהתא� לתארי, שצוי� כתארי, הלידה בתעודת הזהו, פנסיונר או שאיר, גילו של מבוטח  .א
לא צוי� בתעודת . לא צוי� חודש לידה יקבע הגיל בהתא� ליו� השלושי� ביוני של שנת לידתו. 'בתקנת משנה ג

 . יקבע הגיל בהתא�  ליו� האחרו� של חודש לידתו + הזהות יו� הלידה

 . יראו את גילו של אד� כמתגבש בסו! חודש לידתו, לעניי� חישוב זכויות הקבועות בתקנות  .ב

 : כל שינוי שנעשה ברישו� תארי, הלידה יחייב את הקר� בהתקיי� כל התנאי� כלהל�  .ג

 ; ד או צו של רשות שיפוטית מוסמכת"השינוי נעשה על יסוד פס )1(

 ; תארי, הלידה תוק� בתעודת הזהות בעקבות השינוי כאמור )2(

 .  הארוע המזכה מועדנעשה לפני , תיקו� הרישו� בתעודת הזהות כאמור )3(

ג� א� לא התקיימו כל , שינוי שנעשה ברישו� הגיל בתעודת הזהות יחייב את הקר�', מור בתקנת משנה געל א! הא  .ד
וההמצאה כאמור , ובלבד שהומצאו לקר� מסמכי� שהניחו את דעתה, התנאי� המפורטי� בתקנת המשנה האמורה

 . לעיל) 3.(ושינוי הרישו� בתעודת הזהות נעשו לפני המועד הקבוע בתקנת משנה ג

לרבות לצור, קביעת גיל הפקדה לצור, עלות , תותאמנה זכויותיו בהתא� לתקנות, שונה גיל המבוטח כאמור לעיל  .ה
  .הביטוח וקביעת היק! הכיסוי ביטוחי לנכות ושאירי�

  
  

 דמי גמולי� .14

  
בסכו� ובמועד כקבוע בהסכ� , דמי גמולי� בשיעור, מדי חודש בחודשו, מבוטח שכיר ומעסיקו ישלמו לקר�  .א

 .צטרפות ובהוראות ההסדר התחיקתיהה

בסכו� ובמועד כקבוע הסכ� ההצטרפות החל עליו ובהוראות , מבוטח עצמאי ישל� דמי גמולי� לקר� בשיעור  .ב
 . ההסדר התחיקתי
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וה� לא יקנו זכויות , יוחזרו למשל�, העולי� על תקרת ההפקדות, בגי� מבוטח שכיר או עצמאי, דמי גמולי� ששולמו  .ג
 .ות למבוטח או לשאיריוביטוחיות או אחר

 

מבוטח שכיר ומעסיקו או מבוטח עצמאי רשאי� לשל� דמי גמולי� באופ� רטרואקטיבי ובלבד שהתשלו� יהיה בגי�   .ד
 . אותה שנת מס בה הוא שול� בפועל והכל בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי

לעיל החודשי� שבגינ� שולמו התשלומי� כאמור לא ' ד שולמו דמי גמולי� רטרואקטיבית כאמור בתקנת משנה   .ה
 . יבואו בחישוב לצור, ביטוח ותקופת אכשרה וה�  יבואו בחישוב זכויותיו של המבוטח לפנסיית זקנה

 ימי 3י המבוטח בתו, "דמי הגמולי� יועברו למסלול שנבחר ע. דמי גמולי� ששולמו יופקדו למסלול ברירת המחדל  .ו
מסלול , י המעסיק"י המבוטח וע"שיעור ההפקדה ע, עסקי� לאחר מועד קבלת המידע בדבר הפקדת דמי הגמולי�

 .'ההפקדה המבוקש וכו

  
 

 בגי� מבוטח שכיר ומבוטח עצמאי לו� דמי גמולי� אי תש .15

 
תהא , הוראות ההסדר התחיקתיא שיל� המעסיק את דמי הגמולי� המגיעי� ממנו ומעובדיו במועדי� שנקבעו בל  .א

 . להוראות ההסדר התחיקתישיפוי בהתא�  או/פיצוי הלנה ואו /ריבית פיגורי� ו רשאית לתבוע מהמעסיקהחברה 

בצירו! , יירשמו דמי הגמולי� המקוריי�, מעסיק אשר שיל� את דמי הגמולי� באיחור בצירו! ריבית פיגורי�  .ב
יתרת ריבית הפיגורי� . לזכות המבוטח ,תשואת הקר� ככל שאינה עולה על ריבית הפיגורי� שהתקבלה בפועל

 . תיזק! לס, נכסי הקר�, שהתקבלה בפועל העולה על תשואת הקר�

 .  ייזק! לזכות המבוטח החלק ששול�, לא שיל� המעסיק את סכו� החוב במלואו  .ג

לא שיל� מבוטח . ובכפו! להסדר התחיקתי עצמאי ישל� דמי גמולי� על פי הקבוע בהסכ� ההצטרפותמבוטח   .ד
, התשלו� בפועל מי הגמולי� בחשבונו האישי במועדירשמו ד, י את דמי הגמולי� המגיעי� ממנו במועד לעילעצמא

 .ככל ששולמו

  
  

 הפסקת ביטוח בקר�  .16

  
 : רועי� כלהל�ייפסק בקרות אחד מא בקר�ביטוחו של מבוטח 

 . במותו )1(

 . למעט פנסיית נכות, בעת קבלת פנסיה מהקר� )2(

 . י� לזכותובמשיכת כל הכספי� שהיו רשומ )3(

  
  

 הסדר ביטוחי וחידוש ביטוח , הסדר כיסוי, הפסקת תשלו� דמי גמולי� .17

  
שכיר או עצמאי  אשר לא התקבלו בגינו דמי גמולי� בקר� יהיה זכאי לפנסיית נכות ושאיריו לפנסיית , מבוטח פעיל  .א

יסוי מותנית בהסכמתו הזכאות להסדר כ. בגי� ארוע מזכה שארע במהל, תקופת הסדר הכיסוי, שאירי מבוטח פעיל
, לכ, שבעת הפסקת תשלו� דמי גמולי� לקר�, בהסכ� ההצטרפות או בכל דר, אחרת, של המבוטח אל מול הקר�

או מהיתרה הצבורה בגי� תגמולי עובד אצל , לגבי עצמאי, תנכה הקר� מתו, יתרת הזכאות הצבורה של המבוטח
לפני תחילת הסדר הכיסוי , מבוטח רשאי בכל עת. יובהתא� למסלול הביטוח החל על, את עלות הביטוח, שכיר

 . להודיע כי אינו מעוניי� בהסדר כיסוי וכי הוא מבקש שלא לנכות את עלות ביטוח בגי� הסדר הכיסוי
מבוטח עצמאי אשר מפקיד דמי גמולי� לקר� באופ� תקופתי יהיה זכאי לפנסיית נכות ושאיריו לפנסיית שאירי 

זכה שארע החל ממועד ההפקדה בפועל ועד לסו! שנת המס העוקבת או עד מועד ההפקדה בגי� ארוע מ, מבוטח פעיל
הקר� תנכה בגי� תקופת הביטוח ). תקופת הביטוח הפרוספקטיבית: להל�(התקופתית הבאה לפי הסכ� ההצטרפות 

ל בהתא� למסלו, את עלות הביטוח, מתו, יתרת הזכאות הצבורה של מבוטח עצמאי כאמור, הפרוספקטיבית
  .  הביטוח החל עליו

מבוטח אשר . לא תחייבנה צבירת תקופת אכשרה מחדשהסדר הכיסוי תקופת שאינ� עולות על תקופות הפסקה   .ב
יחשב כמבוטח לא פעיל מיד , א 17  הודיע כי אינו מעוניי� בהסדר כיסוי כאמור בסיפא של הפסקה הראשונה של תקנה

 . ע� הפסקת קבלת דמי הגמולי� בקר�
בצירו! , יהא רשאי לשל� דמי גמולי� מלאי� בגי� תקופת הסדר כיסוי כאמור לעיל, שכיר או עצמאי, מבוטח פעיל

  . ריבית פיגורי� בכפו! להוראות ההסדר התחיקתי

  )הסדר ביטוחי  .ג

או החל בחודש , סק תשלו� דמי הגמולי� בגינו לקר� יהא רשאי במהל, תקופת הסדר הכיסוימבוטח פעיל אשר הופ )1(
ובהתא� למסלול , להל� 18 העוקב לתו� תקופת הסדר הכיסוי לשל� דמי גמולי� מופחתי� בהתא� לקבוע בתקנה 

 .הביטוח החל עליו

בגי� ארוע , לפי העניי�, המבוטח או שאיריו בפנסיית נכות או בפנסיית שאירי מבוטח פעילתשלו� כאמור יזכה את  )2(
 .  במהל, תקופת ההסדר הביטוחי, ככל שיקרה, מזכה שיקרה
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 .  התשלומי� האמורי� לא ייזקפו ליתרת הזכאות הצבורה ולא יקנו זכויות לפנסיית זקנה )3(

ספר חודשי הביטוח הרצופי� האחרוני� הרשומי� לזכותו או מ: תקופת ההסדר הביטוחי לא תעלה על הנמו, מאלה )4(
 . חודשי� רצופי� 24

 . התקופה כאמור תבוא במניי� תקופת האכשרה )5(

מבוטח כאמור יהא רשאי לבקש מהקר� לנכות את התשלומי� בגי� ההסדר הביטוחי מתו, רכיבי תגמולי העובד  )6(
מתו, היתרה הזכאות הצבורה הרשומה על  + עצמאי לגבי מבוטח, או, שביתרת הזכאות הצבורה לגבי מבוטח שכיר

 .  שמו

 . א .17 בתו� תקופת ההסדר הביטוחי לא יהא המבוטח לזכאי להסדר כיסוי בהתא� לתקנת משנה  )7(

ותמה תקופת הסדר הכיסוי או תקופת ההסדר , יתרת זכאות צבורה נותרה, נפסקו התשלומי� בגי� המבוטח  .ד
 .  מבוטח לא פעיל –יהיה המבוטח , לפי העניי�, הביטוחי

לכל , כמבוטח חדש, ייחשב כמי שמבקש להצטר! לקר�, מבוטח לא פעיל שחודש תשלו� דמי גמולי� בגינו לקר�  .ה
לצור, , על א! האמור. ב"תקופת אכשרה מחודשת וכיו לרבות צבירת, דבר ועניי� ויחולו עליו כללי הצטרפות לקר�

לא יחול שינוי בגיל ההצטרפות לראשונה של מבוטח לא פעיל , קביעת היק! הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירי�
 12חלפו עד , ועד לחידוש תשלומיו, ובלבד שממועד הפסקת הביטוח בקר�, שחודש תשלו� דמי גמולי� בגינו לקר�

יהיה גילו של , או יותר, חודשי הפסקה 12פעיל אשר חידש תשלו� דמי הגמולי� לקר� לאחר מבוטח לא . חודשי�
  .המבוטח לצור, קביעת היק! הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירי� בהתא� לגילו במועד החידוש

  
  

 חישוב עלות הביטוח לנכות ושאירי�     .18

 

את עלות הביטוח לסיכוני נכות , מבוטח פעילמכל , הקר� תחשב ותנכה מדי חודש בחודשו ) עלות הביטוח לנכות   .א
 : אשר תחושב על ידי צירו! הסכומי� הבאי�

, .א.38 הסכו� המתקבל מהכפלת דמי הגמולי� המחושבי� ונזקפי� ליתרת זכאות צבורה של נכה בהתא� לתקנה  )1(
 ;גיל המבוטח בהפקדה  ושנת לידתו, למינובהתא� ' מהמקד� המפורט בנספח א 1/1000+ב

, לפי מסלול הביטוח, אילו היה זכאי, הסכו� המתקבל מהכפלת פנסיית הנכות לה היה זכאי המבוטח באותו חודש )2(
 1/1000+ המבוטח ב החל על 19 גיל הפרישה והיק! הכיסוי הביטוחי המשוקלל לנכות ושאירי� בהתא� לתקנה 

 . גיל המבוטח בהפקדה  ושנת לידתו, בהתא� למינו', מהמקד� לחישוב עלות ביטוח הנכות המפורט בנספח א

 

עלות ביטוח לשאירי נכה לפי , מכל מבוטח פעיל, הקר� תחשב ותנכה מדי חודש בחודשו +עלות הביטוח לשאירי נכה  .ב
תו, הפרדה בי� מבוטח שיש לו  8 ות המפורטות בתקנה בהתא� להנחות האקטוארי, י הממונה"נוסחה שאושרה ע

 . בת זוג לבי� מבוטח שאי� לו בת זוג ובהתחשב ביתרת הזכאות הצבורה ובזקיפת דמי גמולי� בתקופת נכות

למעט מבוטח שחלה עליו תקנה , הקר� תחשב ותנכה מדי חודש בחודשו מכל מבוטח פעיל )עלות הביטוח לשאירי�  .ג
 : את עלות הביטוח לשאירי� כלהל�', ד.20 

, הקר� תחשב את הסכו� בסיכו� לאלמנת מבוטח על ידי הכפלת פנסיית השאירי� שהיתה זכאית לה באותו חודש )1(
. ! הכיסוי הביטוחי המשוקלל לנכות ושאירי�לפי מסלול הביטוח החל על המבוטח והיק, אילו היתה זכאית

  . מינו ושנת לידתו, בהתא� לגיל המבוטח בהפקדה', התוצאה תוכפל במקד� המתאי� בנספח ב

לפי , אילו היו זכאי�, הקר� תחשב את הסכו� בסיכו� ליתומי� על פי פנסיית השאירי� לה ה� זכאי� באותו חודש )2(
התוצאה תוכפל במקד� . וי הביטוחי המשוקלל לנכות ושאירי�מסלול הביטוח החל על המבוטח והיק! הכיס

  .מינו ושנת לידתו, בהתא� לגיל המבוטח בהפקדה', המתאי� בנספח ג

אשר ממנו תופחת יתרת , כ הסכו� בסיכו�"לעיל הנו סה) 2(+ו) 1(צירו! הסכו� בסיכו� המתקבל לפי תקנות משנה  )3(
מהמקד� המתאי� לחישוב עלות ביטוח שאירי�  1/100,000+ א� היתרה חיובית היא תוכפל ב. הזכאות הצבורה
לא תנוכה עלות ביטוח , א� היתרה שלילית. מינו ושנת לידתו, בהתא� לגיל המבוטח בהפקדה', כמפורט בנספח ד

 . לשאירי�
  
  

 עדכו� היק* הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירי�  .19

 
 : ל המבוטח בקרות אחד מהארועי� הבאי�היק! הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירי� למבוטח יעודכ� בהתא� לגי  .א

. במשיכת חלק או מלוא רכיבי התגמולי� שביתרת הזכאות הצבורה הרשומי� על שמו של המבוטח על ידי המבוטח )1(

 ; לא תביא לעדכו� כאמור לעיל 54החזרת כספי� למעסיק הזכאי לכ, בהתא� לתקנה 

 . חודשי� רצופי� 12תשלומי� העולה על  בעת חידוש תשלו� דמי גמולי� לקר� בגי� מבוטח לאחר הפסקת )2(
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 מסלולי ביטוח  .20

 

לא בחר . אשר יחול עליו 'ב אד� המבקש להצטר! לקר� יבחר באחד ממסלולי הביטוח המפורטי� בתקנת משנה   .א
ות שאיריו יהיו בהתא� לקבוע במסלול וזכויותיו וזכוי מיטב כללייבוטח המבוטח במסלול הביטוח , מסלול ביטוח

 . זה

 : ואלה מסלולי הביטוח הקיימי� בקר�  .ב

לפנסיית הנכות והשאירי� בכפו! , בקירוב, מסלול ברירת המחדל בקר� שבו פנסיית הזקנה מותאמת )מיטב כללי )1(
 ; לגבר 67+ לאשה  ו 64גיל פרישה  , 8 לכ, שהתקיימו ההנחות שבתקנה 

 67+ ו לאשה  64גיל פרישה , ולנכות כיסויי� ביטוחיי� מוגברי� לשאירי�, חסכו� לפנסיית זקנה + מיטב לביטוח )2(
 ; לגבר

 67+ לאשה ו 64גיל פרישה , כיסויי� ביטוחיי� מופחתי� לנכות ושאירי�, חסכו� מוגבר לפנסיית זקנה +מיטב לזקנה )3(
   ;לגבר

 ;לגבר 67+ ו לאשה  64גיל פרישה , חסכו� לפנסית זקנה וכיסוי מופחת לשאירי�, לנכות   75%כיסוי  ) מיטב לנכות )4(

  .לגבר 67+ לאשה ו 64גיל פרישה , חסכו� לפנסית זקנה וכיסוי מופחת לנכות, כיסוי מוגבר לשאירי� +מיטב לשאירי� )5(

לפי גיל ' כקבוע בנספח והנו כמפורט בכל אחד ממסלולי הביטוח , היק! הכיסוי הביטוחי בכל אחד מהמסלולי�
  .ההצטרפות של המבוטח ומינו

מבוטח המבקש לעבור ממסלול ביטוח אחד לאחר יוכל לעשות כ� א� הגיש בקשה מתאימה וקיבל את הסכמת הקר�   .ג
יחייב ג� תקופת , מעבר למסלול ביטוח המקנה כיסוי ביטוחי הגבוה מהכיסוי שחל עליו במסלול הקיי�. בכתב

לחודש  1+יחול  ב, השינוי במסלול הביטוח. אשר תחילתה במועד המעבר למסלול החדש, יטוחאכשרה בגי� הפרש הב
ושיעור  01.11.2009עד לתארי, )  4. (עמית שהיה מבוטח במסלול מיטב לנכות כאמור בסעי! ב .לאחר אישור הבקשה

עור כיסוי לנכות אלא א� לפני מועד שינוי התקנו� ימשי, להיות מבוטח באותו שי 75%+ הכיסוי לנכות היה קט� מ
 . ביקש לשנות את שיעור הכיסוי על פי שיעור הכיסוי החדש שנכנס לתוק! לאחר מועד זה

שני� ומטה והצהיר על כ, כלפי הקר� רשאי  21מבוטח אשר אי� לו בת זוג וילד שגילו  –כיסוי ביטוחי לנכות בלבד   .ד
בחר . ללא כל זכאות לפנסיית שאירי�, היינו. וני מוותוזאת ללא כיסוי ביטוחי לסיכ, לבחור באחד ממסלולי הביטוח

יהיה מבוטח בכיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ושאירי נכה בלבד  + מבוטח לוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות כאמור 
הסתיימה ). התקופה הקובעת: בתקנה זו להל�(וזאת למש, תקופה של עשרי� וארבעה חודשי� , במסלול שבחר
, עת והמבוטח לא הודיע לקר� בכתב כי הוא מבקש להמשי, לוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני מוותהתקופה הקוב

יהיה  + לפי נסיבות העניי� , ומטה 21או הודיע המבוטח לקר� כי נוספו לו בת זוג או ילד שגילו , בהתא� לתקנות
מהמועד בו הסתיימה התקופה וזאת החל , מבוטח בכיסוי ביטוחי לסיכוני מוות בהתא� למסלול הביטוח בו בחר

לפי , המוקד� מבי� השניי�, 21+הקובעת או מהמועד בו הודיע המבוטח לקר� כי נוספו לו בת זוג או ילד גילו מתחת ל
 .נפטר המבוטח לא יהיו הוריו זכאי� לפנסיית שאירי�. נסיבות העניי�

שני� והצהיר  21יש לו ילד  שגילו מתחת לגיל מבוטח אשר אי� לו בת זוג ו –כיסוי ביטוחי לנכות ושאירי יתו� בלבד    .ה
ללא , היינו. וזאת ללא כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות לבת הזוג, על כ, כלפי הקר� רשאי לבחור באחד ממסלולי הביטוח

יהיה מבוטח  + בחר מבוטח לוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות כאמור . כל זכאות לפנסיית שאירי� לאלמנה בלבד
וזאת למש, תקופה של עשרי� וארבעה , טוחי לסיכוני נכות שאירי יתו� ושאירי נכה בלבד במסלול שבחרבכיסוי בי
הסתיימה התקופה הקובעת והמבוטח לא הודיע לקר� בכתב כי הוא ). התקופה הקובעת: בתקנה זו להל�(חודשי� 

ו הודיע המבוטח לקר� כי נוספו א, בהתא� לתקנות, מבקש להמשי, לוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות לאלמנה 
, יהיה מבוטח בכיסוי ביטוחי לסיכוני מוות לאלמנה  בהתא� למסלול הביטוח בו בחר +לפי נסיבות העניי� , לו בת זוג

המוקד� , וזאת החל מהמועד בו הסתיימה התקופה הקובעת או מהמועד בו הודיע המבוטח לקר� כי נוספו לו בת זוג
 . העניי� לפי נסיבות, מבי� השניי�

יחול על מבוטח עצמאי בהתא� לשיעור דמי הגמולי� הקבוע לגביו בהגדרת , כל אחד מהמסלולי� המפורטי� לעיל  .ו
   .שכר מבוטח

יכול לבחור להפסיק  את הכיסוי הביטוחי לנכות ולשאירי� כל אחד מה�  60מבוטח שהגיע לגיל   .ז
 . או שניה� ג� יחד בכל מסלולי הביטוח

  

 רישה ביטוח לאחר גיל הפ .21

  
. דמי הגמולי� ששולמו בגי� מבוטח פעיל אשר עבר את גיל הפרישה יועברו ליתרת הזכאות הצבורה ללא ניכוי עלות ביטוח

נפטר מבוטח שעבר את גיל הפרישה תהיה . ארע ארוע נכות יהיה המבוטח זכאי לפנסיית זקנה ממועד הארוע המזכה
  .אלמנתו זכאית לפנסיית אלמנת מבוטח לא פעיל
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  פנסיית זקנה –פרק רביעי 
  

 זכאות לפנסיית זקנה  .22

 

 . מבוטח יהיה זכאי לפנסיית זקנה מהקר� א� הגיע לגיל הזכאות לפנסיית זקנה  .א

וזאת לא יאוחר , בהתא� לנוסח שיחול בקר� באותו מועד, מבוטח יגיש לקר� בקשה בכתב לקבלת פנסיית זקנה  .ב
 . ידומשלושה חודשי� לפני מועד הפרישה המבוקש על 

 .  לחודש שלאחר מועד הפרישה המבוקש על ידו בבקשה לפנסיית זקנה 1+החל ב, מבוטח יהיה זכאי לפנסיית זקנה  .ג

היתה פנסיית הזקנה נמוכה מפנסיית המינימו� לא יהא המבוטח זכאי לפנסיה והוא יהא זכאי למשיכת היתרה   .ד
כאות הצבורה לקר� פנסיה חדשה אחרת או להעברת יתרת הז ,חקתיתלהסדר ההצבורה הרשומה על שמו בהתא� 

   .בהתא� להוראות הפרק השביעי לתקנות
  
  

 .מסלולי הפרישה וחישוב פנסיית הזקנה .23

 
 : מבוטח יהיה זכאי לבחור באחד ממסלולי הפרישה לפנסיית זקנה הבאי�

 פנסיית זקנה לפנסיונר ולאלמנת פנסיונר   .א
בהתא� , למש, כל ימי חייה, לאחר פטירתו, ת פנסיונרפנסיית זקנה שתשול� למבוטח למש, כל ימי חייו ולאלמנ

+ולא יפחת מ 100%שיעור הפנסיה לאלמנת פנסיונר לא יעלה על . לשיעור הפנסיה לאלמנה שייקבע בבקשת ההמרה
י חלוקת יתרת הזכאות הצבורה המעודכנת במקדמי ההמרה "הפנסיה תחושב ע. מהפנסיה של הפנסיונר 30%

תארי, , מינה, לגיל בת זוגו, שנת לידתו וגילו של המבוטח בעת הפרישה בפועל, � למינובהתא', המפורטי� בנספח ז
  . לידתה ושיעור הפנסיה שנקבע לה בבקשה לפנסיית זקנה

  פנסיית זקנה ע� תקופת הבטחה לפנסיונר ופנסיה לאלמנת פנסיונר   .ב

חודשי�  240או  180או  120, 60ע� תקופת הבטחה בת , פנסיית זקנה אשר תשול� לפנסיונר למש, כל ימי חייו )1(
וכ� פנסיה לאלמנת , בהתא� לבחירת המבוטח כפי שצוינה על ידו בבקשה לפנסיית זקנה, )תקופת הבטחה: להל�(

מבוטח יהיה זכאי לבחור באפשרות זו א� גילו בכל שלב משלבי תקופת ההבטחה לא יעלה על . פנסיונר לכל ימי חייה
85  . 

י "הפנסיה תחושב ע. מהפנסיה של הפנסיונר 30%+ולא יפחת מ 100%ונר לא יעלה על שיעור הפנסיה לאלמנת פנסי )2(
בהתא� למספר חודשי ההבטחה ', חלוקת יתרת הזכאות הצבורה המעודכנת במקדמי ההמרה המפורטי� בנספח ח

י, לידתה תאר, מינה, בהתא� לגיל בת זוגו, שנת לידתו וגילו בעת הפרישה בפועל, בה� בחר המבוטח ובהתא� למינו
 . ושיעור הפנסיה שנקבע לה בבקשה לפנסיית זקנה

תשלו� חודשי בגובה הפנסיה לה היה , תשל� הקר� לאלמנת הפנסיונר, נפטר הפנסיונר במהל, תקופת ההבטחה )3(
התשלו� כאמור ישול� לאלמנה מדי חודש . זכאי הפנסיונר בתקופת הבטחת התשלומי� לפיה חושבה פנסית הזקנה

ע� תו� תקופת . ודש שלאחר חודש פטירת הפנסיונר ועד לתו� תקופת הבטחת התשלומי�החל מהח, בחודשו
 .  ההבטחה תשל� הקר� לאלמנה פנסיה בהתא� לשיעור הפנסיה שנקבע לאלמנת פנסיונר בבקשה לפנסיית זקנה

, יבתשלו� חד פעמ, תשל� הקר�, ולא הותיר אחריו אלמנת פנסיונר, נפטר הפנסיונר במהל, תקופת ההבטחה )4(
את יתרת תשלומי הפנסיה בגי� תקופת , ובהעדר� ליורשיו, למוטבי� אשר עליה� הודיע הפנסיונר לקר� בכתב

תשלו� יתרת הפנסיה המובטחת ). יתרת הפנסיה המובטחת: להל�(ההבטחה שנותרה ממועד פטירתו ועד לסיומה 
 . 'ת המפורט בנספח טיחושב בהכפלת הפנסיה החודשית במקד� המתאי� לתקופת יתרת הפנסיה המובטח

נפטר פנסיונר אשר בחר בתקופת הבטחה ובנוס! היוו� חלק מתשלומי פנסיית הזקנה בהתא� לתקנה , על א! האמור )5(

, החל ממועד פטירתו ועד לתו� תקופת ההיוו�, תהא אלמנתו זכאית לתשלו� פנסיה, להל� ונפטר בתקופת ההיוו� 24
מתו� תקופת ההיוו� ועד לתו� תקופת ההבטחה תהיה . פטירתובגובה הפנסיה שהיתה משולמת לפנסיונר ערב 

. אלמלא נפטר, הפנסיה לאלמנת הפנסיונר בגובה פנסיית הזקנה לה היה זכאי הפנסיונר בתקופת הבטחת התשלו�
ע� תו� תקופת ההבטחה תשל� הקר� לאלמנה פנסיה בהתא� לשיעור הפנסיה שנקבע לאלמנת הפנסיונר בבקשה 

  . לפנסיית זקנה

נפטר פנסיונר אשר בחר בתקופת הבטחה ובנוס! היוו� חלק מתשלומי פנסיית הזקנה בהתא� לתקנה , ל א! האמור ע )6(

למוטבי� אשר עליה� , בתשלו� חד פעמי, תשל� הקר�, ולא הותיר אחריו אלמנה, להל� ונפטר בתקופת ההיוו� 24
יה בגי� תקופת ההבטחה שנותרה ממועד את יתרת תשלומי הפנס, ובהעדר� ליורשיו, הודיע הפנסיונר לקר� בכתב

בניכוי שיעור הפנסיה שהוו� ממועד הפטירה ועד לסו! תקופת ) יתרת הפנסיה המובטחת: להל�(פטירתו ועד לסיומה 
תשלו� יתרת הפנסיה המובטחת יחושב בהכפלת הפנסיה החודשית במקד� המתאי� ליתרת תקופת הפנסיה . ההיוו�

יחושב על ידי , וב שיעור הפנסיה שהוו� ממועד הפטירה ועד סו! תקופת ההיוו�חיש. 'המובטחת המפורט בנספח ט
 . 'הכפלת הפנסיה החודשית בשיעור ההיוו� ובמקד� המתאי� ליתרת תקופת ההיוו� כמפורט בנספח ט

 . מבוטח אשר במועד הגשת הבקשה לפנסיית זקנה היה זכאי לפנסית נכות לא יהיה זכאי לבחור במסלול פרישה זה )7(
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 פנסיית זקנה לפנסיונר ללא תקופת הבטחה וללא פנסיה לאלמנת פנסיונר   .ג
יהא רשאי , מבוטח אשר בעת הגשת הבקשה לפנסיית זקנה אי� לו בת זוג והוא הצהיר על כ, בבקשה לפנסיית זקנה

. ונרללא תקופת הבטחה וללא תשלו� פנסיה לאלמנת פנסי, לבחור בפנסיית זקנה שתשול� לו למש, כל ימי חייו
בהתא� , א"י חלוקת יתרת הזכאות הצבורה המעודכנת במקדמי ההמרה המפורטי� בנספח י"הפנסיה תחושב ע

לא תהיה בת הזוג זכאית , נפטר הפנסיונר ובעת פטירתו הייתה לו בת זוג. שנת לידתו וגילו של המבוטח, למינו
  . לפנסיית שאירי פנסיונר

 לא פנסיה לאלמנת פנסיונר  פנסיית זקנה לפנסיונר ע� תקופת הבטחה ול  .ד

יהא רשאי , מבוטח אשר בעת הגשת הבקשה לפנסיית זקנה אי� לו בת זוג והוא הצהיר על כ, בבקשה לפנסיית זקנה )1(
, חודשי� 240או   180או  120, 60ע� תקופת הבטחה בת , לבחור בפנסיית זקנה שתשול� לו למש, כל ימי חייו

מבוטח . ו בבקשה לפנסיית זקנה וללא תשלו� פנסיה לאלמנת פנסיונרבהתא� לבחירת המבוטח כפי שצוינה על יד
י "הפנסיה תחושב ע. 85יהיה זכאי לבחור באפשרות זו א� גילו בכל שלב משלבי תקופת ההבטחה לא יעלה על 

שנת לידתו וגילו של , בהתא� למינו', חלוקת יתרת הזכאות הצבורה המעודכנת במקדמי ההמרה המפורטי� בנספח י
 . טח בעת הפרישההמבו

למוטבי� אשר עליה� הודיע הפנסיונר , בתשלו� חד פעמי, תשל� הקר�, נפטר הפנסיונר במהל, תקופת ההבטחה )2(
את יתרת תשלומי הפנסיה בגי� תקופת ההבטחה שנותרה ממועד פטירתו ועד , ובהעדר� ליורשיו, לקר� בכתב

המובטחת יחושב בהכפלת הפנסיה החודשית תשלו� יתרת הפנסיה ). יתרת הפנסיה המובטחת: להל�(לסיומה 
נפטר המבוטח ובעת פטירתו הייתה לו בת . 'במקד� המתאי� לתקופת יתרת הפנסיה המובטחת המפורט בנספח ט

 . לא תהיה בת הזוג זכאית לפנסיית שאירי פנסיונר, זוג

 . בחור במסלול פרישה זהמבוטח אשר במועד הגשת הבקשה לפנסיית זקנה היה זכאי לפנסיית נכות לא יהיה זכאי ל )3(

להל� ונפטר  24פנסיונר אשר בחר בתקופת הבטחה ובנוס! היוו� חלק מתשלומי פנסיית הזקנה בהתא� לתקנה  )4(
ובהעדר� , למוטבי� אשר עליה� הודיע הפנסיונר לקר� בכתב, בתשלו� חד פעמי, תשל� הקר�, בתקופת ההיוו�

יתרת : להל�(חה שנותרה ממועד פטירתו ועד לסיומה את יתרת תשלומי הפנסיה בגי� תקופת ההבט, ליורשיו
תשלו� יתרת הפנסיה .בניכוי שיעור הפנסיה שהוו� ממועד הפטירה ועד סו! תקופת ההיוו�) הפנסיה המובטחת

המובטחת יחושב בהכפלת הפנסיה החודשית במקד� המתאי� ליתרת תקופת הפנסיה המובטחת המפורט בנספח 
יחושב על ידי הכפלת הפנסיה החודשית , � ממועד הפטירה ועד סו! תקופת ההיוו�חישוב שיעור הפנסיה שהוו. 'ט

 . 'בשיעור ההיוו� ובמקד� המתאי� ליתרת תקופת ההיוו� כמפורט בנספח ט

 

 

 היוו� פנסיה למבוטח המבקש לפרוש לפנסיית זקנה  .24

 
י החלופות על פי אחת משת, לבקש להוו� חלק מהקצבה המגיעה לו , טר� פרישתו , רשאי מבוטח

  : המפורטות להל�
 

א� במועד בקשת ההיוו� סכו� קצבת הזקנה לו זכאי מבוטח  עולה על סכו� הקצבה המזערי   .א
להל� ( 2005 –ה "התשס, )קופות גמל(לחוק הפיקוח על שירותי� פיננסי� ) ה(23כהגדרתו בסעי! 

קצבת הזקנה  רשאי המבוטח להוו� קצבה באופ� שלאחר ההיוו� סכו�, )סכו� הקצבה המזערי–
היוו� כאמור יבוצע על ידי הכפלת סכו� . לו יהיה זכאי יעמוד לפחות על סכו� הקצבה המזערי

סכו�  �לעניי. הקצבה המבוקש להיוו� במקד� ההמרה לפיו הומרה יתרתו הצבורה של העמית
הקצבה המזערי יובאו בחשבו� סכומי קצבה לה� זכאי אותו עמית מקופת גמל אחרת או 

 .בכפו! לקבלת אישור על קבלת הקצבה ממקור אחר, )קצבה ממקור אחר +הל�ל(ממעביד 

   .ב
רשאי , א� במועד בקשת ההיוו� סכו� קצבת הזקנה לו זכאי מבוטח אינו עולה על סכו� הקצבה המזערי  

לא יאוחר ממועד הגשת ,  מבוטח  לבקש אלא א� קיבל פנסיית נכות עד למועד הגשת הבקשה לפנסיית זקנה
לתקופה שלא  מסכו� הפנסיה החודשית לה יהיה זכאי וזאת 25%היוו� של עד , סיית זקנההבקשה לפנ

ושסכו� הפנסיה הראשונה  85ובלבד שגילו בכל שלב משלבי תקופת ההיוו� לא יעלה על , שני� 5תעלה על 
. לא יפחת משכר המינימו� במשק, אשר תחושב לאחר ניכוי שיעור הפנסיה המהוו� המבוקש, שתשול� לו

הפנסיה אשר תשול� .  המבוטח יהא רשאי לחזור בו מבקשתו להיוו� לא יאוחר ממועד תשלו� סכו� ההיוו�
ע� תו� תקופת ההיוו� יהיה הפנסיונר . תוקט� בהתא� לשיעור ההיוו� המבוקש, לפנסיונר בתקופת ההיוו�

ופי ולא ישתנה במש, כל סכו� ההיוו� הנו ס . זכאי לפנסיה בגובה הפנסיה לה הוא זכאי ללא ניכוי ההיוו�
, ימי� ממועד הפרישה המבוקש על ידו בבקשה לפנסיית זקנה 60תקופת ההיוו� והוא ישול� לפנסיונר תו, 

שיעור ההיוו� המבוקש בפנסיית הזקנה לה היה זכאי אלמלא ההיוו� במקד� המפורט : ויחושב בהכפלת
מבוטח שבחר בנוס! להיוו� , אול�. המבוקשתגילו ובתקופת ההיוו� , שנת לידתו, בהתא� למינו, ב"בנספח י

יחול עליו מקד� ההיוו� הקבוע בנספח  ד.23 או  ב.23 ג� בפנסיה ע� תקופת הבטחה בהתא� לתקנת משנה 
וחל עליו אחד ממסלולי , מפנסיית הזקנה כאמור בתקנת משנה זונפטר פנסיונר שהיוו� חלק .  לתקנות' ט

תהיה אלמנתו זכאית לקבל פנסיית אלמנת , הפרישה לזקנה המקני� זכאות לפנסיה לאלמנת פנסיונר
 .  כאילו לא בוצע היוו�, פנסיונר
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  הוראות כלליות לתשלו� פנסיית זקנה ופנסיית אלמנת פנסיונר  
 

 . לרבות בגי� חודש הפטירה וכ, ג� לגבי פנסיית אלמנת פנסיונר, לפנסיונר למש, כל ימי חייו פנסיית הזקנה תשול� .25

 

 . בכפו! להסדר התחקתי זכאי� לפדיו� כספי� יהיו , פנסיונר או אלמנת פנסיונר .26
  
  

חר פטירת הפנסיונר והיא תסתיי� ע� פטירתה של בחודש שלא 1+הזכאות לפנסיית אלמנת פנסיונר הנה החל מה .27
 . בי� א� נשאה מחדש ובי� א� לאו, אלמנהה
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  פנסיה לשאירי מבוטח – פרק חמישי
  
  

 זכאות לפנסיית שאירי מבוטח פעיל  .28

 

יהיו , לפני הגיעו לגיל הפרישה, ה.12 לרבות מבוטח בהתא� לתקנה , )מבוטח: בפרק זה להל�(נפטר מבוטח פעיל   .א
זכאי� לפנסיה מהקר� בהתא� למסלול הביטוח שחל על המבוטח ובא� המבוטח השלי� את תקופת  שאיריו

  .ככל שנקבעו, ב.12 האכשרה והתמלאו ההתניות הנוספות בהתא� לתקנה 

ובלבד שהגישו בקשה בכתב שאירי מבוטח יהיו זכאי� לפנסיית שאירי� בהתקיי� התנאי� המזכי� בפנסיה   .ב
ובצירו! המסמכי� שיידרשו על ידה לקבלת פנסיית שאירי מבוטח בנוסח אשר ייקבע על ידי הקר� מעת לעת 

  . באותה עת

היתה . לא יהיו זכאי� לקבל פנסיה מהקר� א� ס, הפנסיה שתשול� לה� נמוכה מפנסיית המינימו�שאירי מבוטח   .ג
השאירי� זכאי� להחזרת יתרת הזכאות הצבורה המעודכנת על פי חישוב  הפנסיה נמוכה מפנסיית המינימו� יהיו

    להסדר התחקתיער, פדיו� ובהתא� 

יהיו היתומי� כאמור זכאי� , ואי� אלמנה, 21+ל 18נפטר מבוטח והותיר יתומי� שגיל� במועד הזכאות הנו בי�   .ד
ת יתרת הזכאות הצבורה הרשומה על להודיע כי הנ� מוותרי� על זכות� לפנסיית שאירי� ועל בקשת� למשו, א

  .להסדר התחקתישמו של המבוטח בהתא� 

יהיו שאיריו זכאי� לפנסיית שאירי מבוטח לא , נפטר מבוטח ואי� זכאות לשאיריו לפנסיית שאירי מבוטח פעיל  .ה
 .   32 פעיל בהתא� לתקנה 

  
  

 בוטח חישוב הפנסיה לשאירי מ .29
  
הפנסיה הראשונה לשאירי מבוטח תחושב על ידי הכפלת השכר הקובע לנכות ושאירי� בהיק! הכיסוי הביטוחי   .א

 ). פנסיית שאירי� בסיסית: להל� בתקנה זו( א.19 המשוקלל ובכפו! לתקנת משנה 

יסוי ביטוחי גבוה יותר מזה שהיה במסלול הביטוח הנעבר ואשר לא מבוטח אשר עבר למסלול ביטוח המקנה היק! כ  .ב
מו� או תאונה אשר נגרמו , מתחילת תקופת הביטוח במסלול הביטוח החדש ועד לפטירתו כתוצאה ממחלה, צבר

או במקרה של התאבדות , ב.42 את תקופת האכשרה בהתא� לתקנת משנה , לפני מועד ההצטרפות למסלול החדש
יהיו שאיריו זכאי� לפנסיית שאירי� אשר תחושב בהתא� לאמור , ג.42 את תקופת האכשרה בהתא� לתקנת משנה 

 .    ויראו לצור, זה את מסלול הביטוח הנעבר כמסלול הביטוח שחל עליו' בתקנת משנה א

מפנסיית השאירי�  30%+ כל יתו� יהיה זכאי ל, מפנסיית השאירי� הבסיסית 60%+ ת מבוטח תהיה זכאית לאלמנ  .ג
מפנסיית השאירי� הבסיסית ובלבד ששיעור הפנסיה הכולל לשאירי� לא יעלה  20%+הורה יהיה זכאי ל, הבסיסית

תקרת פנסיית : להל�(י הנמו, לפ, מהשכר הקובע לנכות ושאירי� 100%מפנסיית שאירי� בסיסית או על  120%על 
 .  לא תכלל במסגרת מגבלת תקרת פנסיית השאירי�' הגדלת שיעור הפנסיה לפי תקנת משנה ד). שאירי�

תוגדל הפנסיה בהתא� , ככל שהער, המהוו� של הפנסיה לשאירי מבוטח נמו, מיתרת הזכאות הצבורה המעודכנת  .ד
אשר יחושב בהכפלת הפנסיה  , בער, המהוו� של הפנסיה ליחס המתקבל מחלוקת יתרת הזכאות הצבורה המעודכנת

במקד� הקבוע , לפי גילו, על ידי הכפלת הפנסיה ליתו�, ג"לאלמנה לפי גילה ושנת לידתה במקד� הקבוע בנספח י
 .  ג"במקד� הקבוע בנספח י, לפי גילו ושנת לידתו, ועל ידי הכפלת הפנסיה להורה' בנספח ט

תשול� הפנסיה לפי חלוקת , על תקרת פנסיית השאירי�, י� בהתא� לתקנה זועלתה הפנסיה המשולמת לשאיר  .ה
 : העדיפות כלהל�

 ; אלמנת מבוטח )1(

 ; ככל שנותר יותר מיתו� אחד יחולק חלק� של היתומי� באופ� שווה ביניה�. יתומי� )2(

 .  הורי� )3(

. בי� האלמנות, י�בחלקי� שוו, היו למבוטח יותר מאלמנה אחת תחולק הפנסיה לאלמנה שחושבה כאמור לעיל  .ו
 .  בפטירתה של אחת האלמנות לא תקו� זכאות לתשלו� חלקה של האלמנה שנפטרה בי� האלמנות שנותרו

יחולק בי� היתומי� האחרי� , בגי� פקיעת הגדרתו כיתו�, חלקו בפנסיה של יתו� אשר נפטר או אשר זכאותו פקעה  .ז
לא היו . מפנסיית השאירי� הבסיסית 30%לה על לא יע, לאחר החלוקה, ובלבד שחלקו של כל יתו� אחר כאמור

  . זכאי� לחלקו של היתו� כאמור, ככל שישנ�, לא יהיו יתר השאירי�, יתומי� אחרי�
מפנסיית  60%יהיה זכאי לפנסיית שאירי� בגובה של , לא נותרה אלמנה לאחר פטירת המבוטח ונותר יתו� אחד

מפנסיית  60%כל אחד מהיתומי� פנסיית שאירי� בגובה של השאירי� הבסיסית נותרו שני יתומי� ומעלה יקבל 
 .  השאירי� הבסיסית בכפו! לתקרת פנסיית השאירי�

ככל , יועבר להורה הנותר, בגי� פקיעת הגדרתו כהורה, חלקו בפנסיה של הורה אשר נפטר או אשר זכאותו פקעה  .ח
לא נותר . מפנסיית השאירי� הבסיסית 20%לא יעלה על , לאחר החלוקה, שנותר ובלבד שחלקו של ההורה הנותר

 . זכאי� לחלקו של ההורה כאמור, ככל שישנ�, לא יהיו יתר השאירי�, הורה נוס!
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 תשלו� הפנסיה ותקופת הזכאות לפנסיה  .30

 
 . לחודש שלאחר חודש הפטירה 1+הזכאות לפנסיה בהתא� לפרק זה היא החל מה  .א

 . זכאותה לפנסיה לא תפקע ג� א� נישאה מחדש. אלמנת מבוטח  תהא זכאית לפנסיה למש, כל ימי חייה  .ב

 . כל עוד מתקיימת בו הגדרת יתו�, יתו� של מבוטח יהיה זכאי לפנסית שאירי מבוטח  .ג

 .הורה יהיה זכאי לפנסיית שאירי מבוטח למש, כל ימי חייו כל עוד מתקיימת בו הגדרת הורה  .ד
  
  

 היוו� פנסיית אלמנת מבוטח פעיל  .31

  
בנוסח אשר , רשאית להגיש בקשה בכתב לקר�, שני� 60זכאות לפנסיית שאירי� ולא מלאו לה  שקיימת לה, אלמנת מבוטח

מהפנסיה שלה היא זכאית  25%להיוו� של עד  ,ובצירו! המסמכי� שידרשו על ידה באותה עת יהיה בתוק! בקר� מעת לעת
ההיוו� יבוצע בהתא� . ינימו�ובלבד שהפנסיה הראשונה שתקבל לא תפחת משכר המ, לתקופה שלא עולה על חמש שני�

  .  1ב"לנספח י

 
  

 פנסיה בגי� מבוטח לא פעיל   .32

 

 .  יתו� או הורה של מבוטח לא פעיל אינ� זכאי� לפנסית שאירי מבוטח פעיל בהתא� לפרק זה, אלמנה  .א

 . או הורה זכאי�  לפנסיית שאירי מבוטח לא פעיל/לא יהיו יתו� ו, נותרה אלמנה   .ב

ג לפי "קנה זו תחושב על ידי חלוקת יתרת הזכאות הצבורה במקד� ההמרה לפי נספח יהפנסיה לאלמנה בהתא� לת  .ג
 . גילה ושנת לידתה, מינה

 .  לחודש שלאחר חודש הפטירה 1+הזכאות לפנסיה בהתא� לפרק זה היא החל מה  .ד

 . חדשזכאותה לפנסיה לא תפקע ג� א� נישאה מ. אלמנת מבוטח לא פעיל תהא זכאית לפנסיה למש, כל ימי חייה  .ה

נפטר מבוטח לא פעיל ולא הותיר אלמנה יהיו היתומי� זכאי� לפנסיה שתחושב על ידי חלוקת יתרת הזכאות   .ו
יהיו הוריו של המבוטח , לא נותרו יתומי�. לפי גיל�' במספר היתומי� ולאחר מכ� במקד� לפי נספח ט, הצבורה

ולאחר מכ� במקד� ההמרה , בי� ההורי�, זכאי� לפנסיית שאירי� שתחושב על ידי חלוקת יתרת הזכאות הצבורה
  . גיל� ושנת לידת�, ג לפי מינ�"לפי נספח י

שאירי מבוטח לא פעיל יהיו זכאי� לקבל פנסיה מהקר� בהתא� לתקנה זו ובלבד שס, הפנסיה שתשול� לה� גבוהה   .ז
� על פי חישוב היתה הפנסיה נמוכה מפנסיית המינימו� יהיו השאירי� זכאי� להחזרת חלק. מפנסיית המינימו�

 .בהתא� להסדר התחקתי ער, פדיו�
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  פנסיית נכות למבוטח פעיל –פרק שישי 
  
  

 הגשת בקשה לפנסיית נכות  .33

 
הבקשה תוגש בנוסח שיהיה . רשאי להגיש לקר� בקשה לפנסיית נכות) מבוטח: בפרק זה להל�(מבוטח פעיל בלבד   .א

 . ב כפי שיידרשו על ידי הקר�"הצהרה התחייבות וכיו, מסמ, רפואי בתוק! בקר� מעת לעת ויצורפו אליה כל

יהיה המבוטח  +  ראתה הקר� כי הבקשה לפנסיית נכות אינה כוללת את כל הפרטי� או המסמכי� הנדרשי� על ידה  .ב
  . כתנאי לטיפול בבקשה, מחויב להשלימ�

, בדיקה רפואית בפני הוועדה הרפואית לצור, בירור הבקשה לפנסיית נכות רשאית הקר� לזמ� את המבוטח לביצוע  .ג
, אצל כל מוסד רפואי, לרבות רפואי, לברר כל נתו� ומידע, להיווע1 ע� רופאי� מומחי� בהתא� לשיקול דעתה

ולרבות נתוני� כלכליי� בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי וכל נתו� הנדרש לצור, , ב"ביטוח לאומי וכיו, סיעודי
 . בדיקת הזכאות לפנסיית הנכות

  
  

 ועדה רפואית לערר , החלטת הוועדה הרפואית, בחינת הבקשה לפנסיית נכות .34

   

זכאותו של המבוטח לקבלת : אשר תקבע את, בקשתו של המבוטח לפנסיית נכות תבח� על ידי הוועדה הרפואית  .א
כאות תקופת הז: להל�(את תקופת נכותו הצפויה , את המועד הארוע המזכה, את חלקיות הנכות, פנסיית נכות

 . ואת התמלאותה של תקופת האכשרה, )לפנסיית נכות

או , ב הנדרשי�"ימי� מיו� השלמת כל מסמ, או נתו� או כיו 60+החלטת הוועדה הרפואית תתקבל לא יאוחר מ  .ב
הקר� תשלח העתק . הוועדה הרפואית תנמק את החלטתה בכתב. לפי המאוחר, מיו� הדיו� האחרו� בפניה

  .מהחלטתה למבוטח ולמעסיק

לבדוק מעת לעת את זכאותו , לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית הקר�, מלאה או חלקית, ככל שנקבעה למבוטח נכות  .ג
לזמ� את הנכה , 33 או התחייבות כאמור בתקנה , הצהרה, מסמ,, ובמסגרת זו לבקש כל נתו�, של הנכה לפנסיית נכות

לשנות מהחלטותיה הקודמות ביחס , בהתא� לשיקול דעתה, פני הוועדה הרפואית אשר תהא רשאיתלבדיקות ב
ככל שנקבע כי המבוטח אינו עונה להגדרת נכה לא יהיה . ובהתא� לכ, תותא� חלקיות הנכות ופנסיית הנכות, לנכה

הנכות של המבוטח בהתא�  תחושב מחדש פנסיית, הוקטנה או הוגדלה חלקיות הנכות. המבוטח זכאי לפנסיית נכות
 . לחלקיות הנכות החדשה ולשכר הקובע לנכות ושאירי� כפי שיהיה במועד השינוי

רשאי� לערער על החלטת הוועדה הרפואית בפני ועדה רפואית לערר או לחילופי� בהתא� לתקנה , המבוטח או הקר�  .ד
 : ל�ובהתא� לאמור לה 51 

חודשי� מיו�  6+לא יאוחר מ, לפי העניי�, הערעור יוגש בכתב למשרדי הקר� או לערכאה השיפוטית המוסמכת )1(
 ;משלוח החלטת הוועדה הרפואית

 ; החלטת הועדה הרפואית לערר הנה סופית ובלתי ניתנת לערעור בסוגיות הרפואיות )2(

צהרה לפיה ידוע לו והוא מסכי� כי החלטת כתנאי להגשת הערעור לוועדה הרפואית לערר יחתו� המבוטח על ה )3(
 ; ובלתי ניתנת לערעור, מחייבת, הוועדה הרפואית בסוגיות הרפואיות הנה סופית

 ;הוועדה הרפואית לערר זכאית לזמ� את המבוטח לבדיקה ולדרוש כל נתו� או מסמ, רפואי או אחר )4(

או , או מיו� בדיקת המבוטח, האחרו�ימי� מיו� המצאת המסמ,  60החלטת הוועדה הרפואית לערר תינת� תו,  )5(
 .לפי המאוחר, מיו� הדיו� האחרו�

  
  

 זכאות לפנסיית נכות  .35

  
 : מבוטח יהיה זכאי לקבל מהקר� פנסיית נכות ובלבד שהתקיימו כל התנאי� להל�  .א

 ; מבוטח פעיל + במועד הארוע המזכה היה המבוטח )1(

 ; ב.12 קיימת זכאות בהתא� לתקנת משנה  )2(

 ;  התמלאה תקופת האכשרה )3(

 ; הוועדה הרפואית קבעה כי המבוטח נכה )4(

 . גובה פנסיית הנכות עולה על פנסיית מינימו� )5(

יהיה זכאי המבוטח לפנסיית נכות חלקית בהתא� לחלקיות , קבעה הוועדה הרפואית כי המבוטח הנו נכה חלקי  .ב
נכה כאמור יהיה רשאי לשל� לקר� דמי גמולי� בגי� חלקיות כושר עבודתו . יתהנכות שנקבעה על ידי הוועדה הרפוא

 .  בגינה אינו זכאי לפנסית נכות

  .  בהתא� לקביעת הוועדה הרפואית, מבוטח יהיה זכאי לפנסיית נכות מהקר� כל עוד הנו נכה  .ג

 . מלאה או חלקית, מבוטח לא פעיל אינו זכאי לפנסיית נכות  .ד

 . לרבות ועדה רפואית לערר בתקנה זו ועדה רפואית  .ה
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 מועד תחילת הזכאות לפנסיית נכות .36

   
מועד הזכאות הראשו� לפנסיית : להל�(חודש הזכאות הראשו� לפנסיית נכות יהיה החודש בו חל המועד המאוחר מבי� אלה 

 ): נכות

 ;  שלאחר מועד הארוע המזכה 61+היו� ה  .א

 . המועד בו שונתה חלקיות הנכות של המבוטח  .ב

  
  

 פנסיית הנכות חישוב  .37

  
 : פנסיית הנכות לחודש הזכאות הראשו� לפנסיית נכות תהיה שווה למכפלת כל אלה  .א

 ; חלקיות נכותו של הנכה בהתא� לקביעת הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לערר )1(

 ; השכר הקובע לנכות ושאירי� במועד הנכות )2(

  . א.19 היק! הכיסוי הביטוחי המשוקלל  ובכפו! לתקנת משנה  )3(

 . מפנסיית הנכות לה הוא זכאי 40%נכה סיעודי יהיה זכאי לחישוב פנסיית הנכות כאמור לעיל ובתוספת של   .ב

מבוטח אשר עבר למסלול ביטוח המקנה היק! כיסוי ביטוחי גבוה יותר מזה שהיה במסלול הביטוח הנעבר ואשר לא   .ג
, בגי� מחלה, את תקופת האכשרה, ביטוח במסלול הביטוח החדש ועד למועד הארוע המזכהמתחילת תקופת ה, צבר

יהיה זכאי לפנסיית נכות אשר תחושב בהתא� לאמור , מו� או תאונה שארעו לפני מועד מעבר המסלול האמור
 .    ויראו לצור, זה את מסלול הביטוח הנעבר כמסלול הביטוח שחל עליו' בתקנת משנה א

  

 

 כלליות לתשלו� פנסיית נכות  הוראות .38

 

ליתרת הזכאות הצבורה , במועד תשלו� הפנסיה, מדי חודש, תזקו! הקר�, בתקופת תשלו� פנסיית הנכות למבוטח  .א
חישוב דמי הגמולי� . בהתא� לחלקיות הנכות שנקבעה לו, דמי גמולי�, הרשומה על שמו של מבוטח כאמור

 : הנזקפי� כאמור יהיה בהתא� לשלבי� כלהל�

לפיה� נקבע , ששימשו בחישוב המשכורות המבוטחות) עובד ומעביד(יקבע השיעור הממוצע של רכיבי התגמולי�  )1(
בתוספת השיעור הממוצע של רכיב הפיצויי� בגי� המבוטח מאות� משכורות , השכר הקובע לנכות ושאירי�

 ; )שיעור גמולי� ממוצע: שניה� להל�(מבוטחות 

 ;  שכר הקובע לנכות ושאירי� ובחלקיות הנכותשיעור הגמולי� הממוצע יוכפל ב )2(

מובהר כי דמי הניהול . לצור, ניכוי דמי ניהול רעיוניי� 0.94+ יוכפל ב )2(הסכו� המתקבל לפי תקנת משנה  )3(
 . הרעיוניי� לא יועברו לחברה המנהלת

 . ג.43 + ו ב.43 זקיפת דמי הגמולי� לפי תקנה זו תתעדכ� בהתא� לכללי העדכו� הקבועי� בתקנות  )4(

הכנסה : להל�(לפקודת מס הכנסה ) 2(2+ו) 1(2קיימת לו הכנסה שמקורה בקבוע בסעיפי� , נכה אשר בחודש כלשהו  .ב
עולה ) ההכנסה הכוללת: להל�(מהקר�  בצירו! הפנסיה המשולמת לו, באותו חודש, ואשר ההכנסה הנוספת, )נוספת

בגובה ההפרש שבי� ההכנסה , בגי� אותו חודש, תופחת פנסיית הנכות, על השכר הקובע המעודכ� לנכות ושאירי�
  . הכוללת לבי� השכר הקובע לנכות ושאירי�

מארוע או כתוצאה , כהגדרת� בחוק הביטוח הלאומי, נגרמה הנכות כתוצאה מפגיעה בעבודה או מחלת מקצוע  .ג
 : יהיה המבוטח זכאי לאחד מאלה, המזכה בתשלו� או גמלה בהתא� לחוק נפגעי פעולות איבה או חוק הנכי�

 ; קבלת פנסיית נכות בניכוי התשלומי� שהוא מקבל מאחד המקורות דלעיל )1(

 . החזרת כספי� בהתא� לפרק שמיני )2(
וככל שתביעתו , מהמקורות דלעיל ובלבד שמבוטח כאמור הגיש תביעה למימוש זכותו לתשלו� או גמלה מאחד

מבוטח כאמור יחוייב כתנאי . ל"מהמקורות הנ) תחלו!(נדחתה יעניק המבוטח לקר� את זכותו לתבוע את זכויותיו 
וככל שתוגש תביעה על ידי הקר� כנגד אחד מהמקורות , לקבלת כל זכות מהקר� להציג כל מסמ, הנדרש על ידי הקר�

  . נדרש על ידה ויעמוד לרשותה בכל ההליכי� בכל ערכאהחייב לשת! פעולה ככל ה, ל"הנ

לעיל על מלוא סכו� פנסיית  א 38 לעיל יחול האמור בתקנה  )1(ג 38 בחר מבוטח כאמור באפשרות לפי תקנת משנה 
  .  הנכות לה היה זכאי המבוטח ללא הניכוי ובהתא� לחלקיות נכותו

תשל� הקר� למבוטח , ל"בתקופה שעד לקביעה הסופית בדבר זכאותו לתשלו� או לגמלה מאחד מהמקורות הנ
נקבע בהחלטה . ל"זכאי אלמלא קמה לו זכאות מכוח אחד מהמקורות הנ מקדמות בגובה פנסיית הנכות לה היה

סופית כי המבוטח זכאי לתשלו� או גמלה כאמור יקוזזו ההפרשי� הנובעי� מתשלו� המקדמות מסכומי הפנסיה 
  .  ל"המבוטח יהיה רשאי לשל� ממקור אחר את ההפרשי� הנ. שלה� זכאי המבוטח מהקר�
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 פנסיה זקנה לנכה  .39

  
תשל� לו הקר� , יופסק תשלו� פנסיית הנכות והחל ממועד זה, והגיע לגיל הפרישה, אשר הקר� משלמת לו פנסיית נכות, נכה

 .   ד.23 או  ב.23 נכה כאמור לא יהיה זכאי לבחור באפשרויות הקבועות בתקנות משנה . פנסיית זקנה בהתא� לפרק רביעי

 
  

 פנסיה לשאירי נכה  .40

  
ובהתא� לשכר הקובע  28 נפטר מבוטח הזכאי לפנסיית נכות יהיו שאיריו זכאי� לפנסיית שאירי מבוטח פעיל כקבוע בתקנה 

  .לנכות ושאירי� כפי שהיה במועד פטירתו

  

 

 כללי  .41
  
 . בהתא� לקביעתה ולהוראות ההסדר התחיקתי, הקר� רשאית לדרוש מנכה לעמוד לבדיקות תקופתיות מעת לעת  .א

 . זכות התביעה לנכות תתייש� בתו� חמש שני� ממועד הנטע� כמועד תחילת הנכות  .ב
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  כלליות הוראות – שביעיפרק 
  

 תקופת אכשרה  .42

  
, לפי העניי�, יהיה זכאי לקבל מהקר� פנסיית נכות או פנסיית שאיר מבוטח פעיל, מבוטח או שאיר של מבוטח שנפטר

ובלבד שהתקיימו כל , כקבוע בכל פרק לפי העניי� בתקנות, בהתקיי� התנאי� הקבועי� בתקנות הקובעי� זכאות לפנסיה
  : התנאי� האלה

 ; .ד.12 או על המבוטח חלה תקנת משנה , מועד נכותוהמבוטח היה מבוטח פעיל בעת פטירתו או ב  .א

אשר ארעו לפני מועד ההצטרפות לקר� או חידוש , מו� או תאונה, א� הפטירה או הנכות הנ� כתוצאה ממחלה  .ב
לפנסיית שאירי מבוטח פעיל או אזי תקו� זכאות , בהתא� לקביעת הוועדה הרפואית, התשלומי� לקר� לפי המאוחר

 ; חודשי ביטוח רצופי� לפני  מועד הארוע המזכה 60פנסית נכות לפי העניי� בא� רשומי� לזכות המבוטח 

חודשי ביטוח רצופי� לפני  12בא� רשומי� לזכותו , שאירי מבוטח פעיל אשר התאבד יהיו זכאי� לפנסיית שאירי�  .ג
  .  מועד הארוע המזכה

 

 

 סיה ועדכו� הפנסיה מועדי תשלו� פנ .43

 
 . לחודש בכל חודש בגי� החודש שחל! 1+ ב, פנסיה תשול� לזכאי לה  .א

הפנסיה תעודכ� כל  חודש לפי שיעור השינוי במדד הידוע בחודש שקד� לחודש תשלו� הפנסיה לעומת המדד הידוע   .ב
  . בחודש בו משולמת הפנסיה

נסיה לפי שיעור העוד! האקטוארי או שיעור במועד עריכת המאז� האקטוארי יעודכנו הפנסיות של מקבלי הפ  .ג
 .הגירעו� האקטוארי למקבלי פנסיה

 

 

  שלילת הזכות לפנסיה או הפחתה .44

 
 .רשאית הקר� לשלול או לבטל את הזכות כולה או מקצתה, קיבל אד� פנסיה במרמה או בהטעיה  .א

, לקביעת ערכאה שיפוטית בהתא�, מצד שאיר, במעשה או מחדל מכוו�, נגרמה פטירתו של מבוטח או מקבל פנסיה  .ב
עד למועד ההכרעה , הקר� תקפיא את הזכות לתשלו� הפנסיה לאותו שאיר. לא יהיו השאיר זכאי לפנסיית שאירי�

קבעה הערכאה . לפי העניי�, בערכאה השיפוטית בדבר אחריותו של השאיר למותו של המבוטח או הפנסיונר
תשלל זכותו של , אה ממעשה או מחדל מכוו� של השאירהשיפוטית כי פטירת המבוטח או הפנסיונר הנה כתוצ

 .  29 בהתא� לכללי� הקבועי� בתקנה , ככל שקיימי�, השאיר וחלקו יועבר ליתר השאירי�

 .רשאית הקר� לבטלה, קיבל אד� זכות לפנסיה או חלק ממנה בטעות  .ג

+א"התשכ, בצירו! הצמדה וריבית בהתא� לחוק פסיקת ריבית והצמדה � החזרתותדרוש הקר, סכו� שהושג כאמור  .ד
1961.  

 

 

 פנסיה עיקול וערבות מ, שעבוד, ניכוי ואיסור העברה, קיזוז .45

 
  .או לערבות בדר, כלשהיאלעיקול , אינה ניתנת להעברה או לשעבוד, זכות לפנסיה ולקבלתה לפי התקנות  .א

 :הסכומי� האלהאת , לרבות למעסיק, ו� הכספי�פנסיות או מפדיקר� רשאית לקזז מהה  .ב

 ; כספי� שחב לה מקבל פנסיה )1(

 ;מקדמות ששילמה למקבל פנסיה )2(

 ; בטעות או שלא כדי�הקר� סכומי� ששילמה  )3(

וטר� הוחזרו למרות חלו! המועד לתשלומ� לקר� או בהתא� להסכמת המבוטח , סכומי� שלווה המבוטח מהקר� )4(
 ; ג� סכומי� שטר� הגיע זמ� פרעונ�

או בהתא�  1961+ א"התשכ, חוב כאמור לעיל ישוער, בצירו! ריבית והצמדה בהתא� לחוק פסיקת ריבית והצמדה
  . לפי העניי�, להסכ� ההלוואה

, ה�או לשאירילמקבל הפנסיה , מבוטחאמור בתקנה זו למנוע מהקר� לתבוע בדר, אחרת כל סכו� ששילמה לבאי� 
   .בטעות או שלא כדי�

 . כל מס המתחייב בהתא� לדי� וכ� כל ניכוי אחר המתחייב על פי די�, ה או פדיו� כספי�הקר� תנכה מפנסי  .ג
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 קבלת פרטי� ומסמכי�   .46

  
, מסמכי�, תעודות, אישור, כל נתו�, בכל עת, יורש או מעסיק, מוטב, שאיר, פנסיונר, ממבוטח הקר� רשאית לדרוש  .א

 .  תקנותה� תנאי לזכות מהזכויות הקבועות בלה דרישות אמילוי הכל בהתא� לנסיבות ו, די� וצווי�-פסקי

 –לפי הפרטי� המצויי� בתעודת הזיהוי ובמסמכי� אחרי� ואות� פרטי� שונו כול� או מקצת� תשלו�  קבענ  .ב
 . �יהכל לפי העני, תשלו� ורשאית הקר� לשנות או לבטל אות

ביו או יורשיו בעניי� הנובע מהזכויות מוט, שאיריו, או לברר כל פרט או מידע הנוגע למבוטח/הקר� רשאית לאמת ו  .ג
 . הקבועות בתקנות

  
  

 שימוש בפנסיה .47

   
 .עליו להשתמש בפנסיה לטובת אותו אד� בלבד, קיבל אד� פנסיה בהתא� לתקנות עבור אד� אחר

  
  

 הלוואות .48

  
בע על ידי והכל ככל שהדבר נק, רשאית הקר� להעניק הלוואות למבוטחיה, בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי והדי� החל

  . ובהתא� לכללי� שייקבעו על ידי הנהלת החברה בעניי� זה מעת לעת, הנהלת החברה
  
 

 המצאת הודעות לקר� .49

   
מסמ, או הודעה לקר� בהתא� להוראות התקנות תהיה בדואר רשו� ע� אישור מסירה או במסירה אישית , המצאת בקשה

  . של ההודעה במשרדי הקר�
  
 

  יותרא .50

  
בי� שמקורו , ב"ממוחשבי� וכו, סרוקי�, לרבות מסמכי� מצולמי� מזוערי�, החברהאו /ות הקר� וכל מסמ, הנמצא ברש

או תוכנו /יהיה בגדר מסמ, מקורי וישמש ראיה קבילה להוכחות קיומו ו, מכל סיבה שהיא, קיי� ובי� שמקורו הושמד
   .בכל ערכאה, מבוטחבמסגרת היחסי� שבי� הקר� לבי� ה

  
  

 יישוב חילוקי דעות  .51

  
 .ו"ט כנספח זה המצורפת לתקנו� הכללי� מערכת פי על תעשה זה לפרק בהתא� שאירי� לפנסיית הזכאות בירור  .א

, או מי מטעמ�, סכסוכי� ומחלוקות בי� הקר� לבי� מבוטח או מקבל פנסיה או שאיר או מוטב או יורש או מעסיק  .ב
 .  יתבררו בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת לכ,

ועל הבוררות תחול התוספת , להפנות סכסוכי� ומחלוקות לבוררות, אחד מהמנויי� לעיל הקר� רשאית בהסכמת  .ג
ויהיה , ימי� מיו� הפניה 60פסק הבוררות יינת� בתו, . למעט חובת נימוק פסק הבוררות, הראשונה לחוק הבוררות
 .פסק בורר לכל דבר ועניי�

   

  הוראות מעבר .52
     לגבי עמית  שעד  2007+3+6לבי� החוזר  2000/1פ הנחיות הממונה בחוזר "הוראות מעבר בי� מקדמי� ע               
  העברת כספי� בי� קרנות פנסיה יבוצעו בכפו! להסדר :60למועד הקובע הגיע לגיל הפרישה המוקדמת                
  .התחקתי               

  
  

                                                                                                                             עמית עצמאי .53
שמשתלמי� בעדו דמי גמולי� , לרבות עובד אצל מעסיק, עמית יחיד : עמית עצמאי

  .לקר� ללא תשלו� מקביל של מעסיק בגינו 
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לתקופה מאוחרת ממועד  עמית עצמאי שביקש לזקו! דמי גמולי� שהופקדו בגינו �לעניי  :תקופת הכיסוי   .א
התקופה שממועד הפקדת דמי הגמולי� בגי� אותו עמית עצמאי ועד תו� התקופה המאוחרת  +תשלומ� 

לחודשי� שבגינ� , בגי� מספר חודשי�, שבעדה נזקפו דמי גמולי� ששולמו למפרע, למועד התשלו� האמור
שווה בי� החודשי� שבגינ�  ובהעדר הוראה אחרת ממנו בחלוקה, לפי הוראת העמית העצמאי, שולמו
והכל בכפו! לכ, שהזקיפה תהיה לתקופה שקדמה למועד תשלו� דמי הגמולי� או לתקופה , שולמו

ובלבד שהזקיפה לא תהא לתקופה שלאחר תו� שנת המס שבתכו! לאחר , מאוחרת למועד התשלו� האמור
 . שנת המס שבה בוצע התשלו� האמור

  
עמית עצמאי ישל� לקר� דמי גמולי� על פי הקבוע בהסכ� :  מאיתשלו� דמי גמולי� על ידי עמית עצ  .ב

 . ההצטרפות לקר� ובכפו! להוראות ההסדר התחיקתי
  

, עמית עצמאי שביקש לזקו! דמי גמולי� שהופקדו בגינו לתקופה מאוחרת ממועד תשלומ�: הכיסוי הביטוחי   .ג
 .בתקופת הכיסוי �ייחשב כעמית פעיל לכל דבר ועניי
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  נספחי�

  
בכל מקרה בו . מקדמי� שאינ� לגילאי� בשני� שלמות יחושבו על ידי אינטרפולציה בי� שני הגילאי� השלמי� הסמוכי�

  . יחושב המקד� על פי הוראות הממונה וטבלאות מפורטות יהיו במשרדי מיטב, אי� מקד� לגיל המבוטח ושנת לידתו
סוי הביטוחי לשאירי נכה ומקדמי ההמרה לפנסיונרי� שכוללי� תשלו� פנסיה ליתו� שאינו עומד ברשות עצמו עלויות הכי

  . או כל חוזר או דבר חקיקה שיבוא במקומו 29/2/2000מיו�  1/2000יחושבו על פי המקדמי� שבחוזר הממונה 
  
  

  ; )אשה/גבר(מקדמי� לחישוב עלות הביטוח לנכות   )'נספח א
  

  ; אלמ� פעילה /מקדמי� לחישוב הסכו� בסיכו� בגי� פנסיית שאירי� לאלמנת פעיל     )'נספח ב
  

  ; מקדמי� לחישוב הסכו� בסיכו� בגי� פנסיית יתומי פעיל   )'נספח ג
  

  ; )נשי�/גברי�(מקדמי� לחישוב עלות ביטוח לשאירי�   ) ' נספח ד
  

אשה שאי� לה / גבר שאי� לו בת זוג  ,שיש לה ב� זוגאשה / גבר שיש לו בת זוג (עלות הביטוח לשאירי נכה    ) 'נספח ה
  ; )ב� זוג

  
  ; מסלולי ביטוח  ) 'נספח ו

  
  ; מקדמי המרה לפנסיונר שיש לו בת זוג   ) 'נספח ז

  
  ; מקדמי המרה לפנסיונר שבחר בתקופת הבטחה ושיש לו בת זוג   )'נספח ח

  
  ; מקדמי� להיוו� יתרת תשלומי הפנסיה  )'נספח ט

  
  ; )נשי�/גברי�(י המרה לפנסיונר שבחר בתקופת הבטחה ואי� לו בת זוג  מקדמ   ) 'נספח י

  
  ; )נשי�/גברי�(מקדמי המרה לפנסיונר שאי� לו בת זוג    ) א"נספח י

  
  ; )נשי�/גברי�(מקדמי� להיוו� פנסיה לחמש שני�    )ב"נספח י

  
  ; נה/מקדמי� להיוו� פנסיה לחמש שני� לאלמ�   ) 1ב"נספח י

  
  ;)אלמנה/אלמ�(להמרת יתרת זכאות צבורה מעודכנת לפנסיה  מקדמי�   )ג"נספח י

  
   .כתב התחייבות במסגרת העברת כספי� בי� קרנות פנסיה חדשות   )ד"נספח י

  ציבור בפניות תביעות ולטיפול וליישוב כללי� לבירור מערכת   ) ו"נספח ט
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גיל 

בהפקדה 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18 -           -           -           -           -           -           -           -           -           

19 -           -           -           -           -           -           -           -           -           

20 -           -           -           -           -           -           -           -           -           

21 -           -           -           -           -           -           -           -           -           

22 -           -           -           -           -           -           -           -           7.9881      

23 -           -           -           -           -           -           -           -           7.5724      

24 -           -           -           -           -           -           -           -           7.1385      

25 -           -           -           -           -           -           -           -           6.7211      

26 -           -           -           -           -           -           -           -           6.2865      

27 -           -           -           -           -           -           -           5.7848      5.8692      

28 -           -           -           -           -           -           -           5.9562      6.0398      

29 -           -           -           -           -           -           -           6.1057      6.1883      

30 -           -           -           -           -           -           -           6.2660      6.3476      

31 -           -           -           -           -           -           -           6.4199      6.5004      

32 -           -           -           -           -           -           6.4601      6.5509      6.6299      

33 -           -           -           -           -           -           7.6122      7.7153      7.8048      

34 -           -           -           -           -           -           8.3798      8.4890      8.5836      

35 -           -           -           -           -           -           8.8163      8.9267      9.0224      

36 -           -           -           -           -           -           9.0054      9.1140      9.2079      

37 -           -           -           -           -           8.8785      8.9990      9.1033      9.1934      

38 -           -           -           -           -           8.7482      8.8625      8.9613      9.0465      

39 -           -           -           -           -           8.5664      8.6741      8.7671      8.8472      

40 -           -           -           -           -           8.3924      8.4940      8.5815      8.6568      

41 -           -           -           -           -           8.2539      8.3502      8.4329      8.5040      

42 -           -           -           -           8.1252      8.2327      8.3252      8.4047      8.4727      

43 -           -           -           -           8.2577      8.3632      8.4538      8.5315      8.5978      

44 -           -           -           -           8.5817      8.6871      8.7774      8.8546      8.9204      

45 -           -           -           -           9.1345      9.2416      9.3333      9.4114      9.4780      

46 -           -           -           -           9.9570      10.0672    10.1613    10.2415    10.3097    

47 -           -           -           10.9126    11.0466    11.1611    11.2588    11.3419    11.4125    

48 -           -           -           12.2769    12.4169    12.5364    12.6382    12.7247    12.7982    

49 -           -           -           13.9504    14.0974    14.2228    14.3295    14.4201    14.4971    

50 -           -           -           15.9024    16.0566    16.1880    16.2997    16.3945    16.4749    

51 -           -           -           18.1224    18.2820    18.4178    18.5333    18.6314    18.7145    

52 -           -           20.3878    20.5789    20.7418    20.8806    20.9985    21.0987    21.1836    

53 -           -           23.0210    23.2126    23.3760    23.5151    23.6334    23.7338    23.8191    

54 -           -           25.7756    25.9649    26.1262    26.2636    26.3804    26.4797    26.5639    

55 -           -           28.5761    28.7579    28.9128    29.0447    29.1570    29.2524    29.3334    

56 -           -           31.3166    31.4868    31.6318    31.7553    31.8603    31.9496    32.0255    

57 -           33.6983    33.8765    34.0285    34.1581    34.2684    34.3623    34.4423    34.5102    

58 -           35.9477    36.0991    36.2282    36.3382    36.4318    36.5116    36.5794    36.6372    

59 -           37.7018    37.8178    37.9168    38.0012    38.0731    38.1344    38.1866    38.2311    

60 -           38.7548    38.8301    38.8944    38.9492    38.9959    39.0357    39.0696    39.0985    

61 -           38.3777    38.4452    38.5027    38.5519    38.5938    38.6296    38.6601    38.6861    

62 36.7092    36.7400    36.7979    36.8473    36.8894    36.9254    36.9561    36.9822    37.0045    

63 33.5156    33.5384    33.5842    33.6234    33.6568    33.6852    33.7095    33.7302    33.7479    

64 28.4154    28.4309    28.4631    28.4906    28.5140    28.5340    28.5510    28.5655    28.5779    

65 21.0131    21.0227    21.0409    21.0564    21.0697    21.0810    21.0906    21.0988    21.1058    

66 10.8791    10.8827    10.8889    10.8941    10.8986    10.9024    10.9057    10.9085    10.9108    

שנת לידה

הערה: עלות הריסק לביטוח נכות תחושב על ידי הכפלת פנסיית הנכות + 94% משיעור דמי הגמולים מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים 

במקדם המתאים בטבלה מחולק ב-1,000

נספח א: מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות - גברים
(לגיל 67)

סימוכין - תקנה 18א 
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גיל 

בהפקדה 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18 -           -           -           -           -           -           -           -           -           

19 -           -           -           -           -           -           -           -           -           

20 -           -           -           -           -           -           -           -           -           

21 -           -           -           -           -           -           -           -           -           

22 -           -           -           -           -           -           -           -           6.4864      

23 -           -           -           -           -           -           -           -           6.1394      

24 -           -           -           -           -           -           -           -           5.7914      

25 -           -           -           -           -           -           -           -           5.4258      

26 -           -           -           -           -           -           -           -           5.0771      

27 -           -           -           -           -           -           -           4.6472      4.7288      

28 -           -           -           -           -           -           -           4.7823      4.8627      

29 -           -           -           -           -           -           -           4.8956      4.9744      

30 -           -           -           -           -           -           -           5.0192      5.0966      

31 -           -           -           -           -           -           -           5.1203      5.1958      

32 -           -           -           -           -           -           5.1447      5.2305      5.3042      

33 -           -           -           -           -           -           6.3425      6.4435      6.5302      

34 -           -           -           -           -           -           7.3568      7.4688      7.5648      

35 -           -           -           -           -           -           8.2045      8.3238      8.4258      

36 -           -           -           -           -           -           8.9615      9.0858      9.1921      

37 -           -           -           -           -           9.4784      9.6272      9.7546      9.8633      

38 -           -           -           -           -           10.0932    10.2445    10.3738    10.4839    

39 -           -           -           -           -           10.7006    10.8536    10.9841    11.0950    

40 -           -           -           -           -           11.3369    11.4915    11.6231    11.7348    

41 -           -           -           -           -           12.0083    12.1644    12.2971    12.4095    

42 -           -           -           -           12.5725    12.7584    12.9166    13.0506    13.1640    

43 -           -           -           -           13.3974    13.5866    13.7472    13.8830    13.9975    

44 -           -           -           -           14.3193    14.5116    14.6743    14.8116    14.9272    

45 -           -           -           -           15.3531    15.5480    15.7126    15.8511    15.9676    

46 -           -           -           -           16.4923    16.6881    16.8531    16.9919    17.1082    

47 -           -           -           17.4969    17.7286    17.9241    18.0885    18.2266    18.3423    

48 -           -           -           18.8371    19.0668    19.2604    19.4230    19.5594    19.6736    

49 -           -           -           20.2465    20.4728    20.6632    20.8231    20.9570    21.0691    

50 -           -           -           21.7023    21.9235    22.1093    22.2651    22.3955    22.5045    

51 -           -           -           23.1613    23.3751    23.5544    23.7046    23.8302    23.9351    

52 -           -           24.3362    24.5788    24.7826    24.9532    25.0960    25.2153    25.3148    

53 -           -           25.6609    25.8885    26.0792    26.2388    26.3722    26.4834    26.5762    

54 -           -           26.8105    27.0192    27.1938    27.3398    27.4615    27.5630    27.6475    

55 -           -           27.6980    27.8841    28.0395    28.1691    28.2771    28.3670    28.4418    

56 -           -           28.2015    28.3592    28.4908    28.6004    28.6917    28.7676    28.8307    

57 -           28.0536    28.2041    28.3297    28.4343    28.5214    28.5939    28.6542    28.7042    

58 -           27.4570    27.5653    27.6554    27.7304    27.7929    27.8448    27.8880    27.9238    

59 -           26.0543    26.1170    26.1692    26.2126    26.2488    26.2789    26.3039    26.3248    

60 -           23.9440    23.9614    23.9759    23.9880    23.9980    24.0063    24.0133    24.0191    

61 -           20.0102    20.0224    20.0326    20.0411    20.0482    20.0541    20.0590    20.0631    

62 14.4927    14.5012    14.5083    14.5142    14.5192    14.5233    14.5267    14.5295    14.5319    

63 7.3218      7.3249      7.3274      7.3295      7.3313      7.3328      7.3340      7.3350      7.3359      

הערה: עלות הריסק לביטוח נכות תחושב על ידי הכפלת פנסיית הנכות + 94% משיעור דמי הגמולים מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים 

במקדם המתאים בטבלה מחולק ב- 1,000

שנת לידה

נספח א : מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות - נשים
(לגיל 64)

סימוכין - תקנה 18א 
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גיל 

בהפקדה 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18

19

20

21

22 297.1548  

23 296.1275  

24 295.0628  

25 293.9567  

26 292.8102  

27 291.1688  291.6192  

28 289.9240  290.3846  

29 288.6310  289.1023  

30 287.2928  287.7750  

31 285.9051  286.3987  

32 285.4474  286.0104  286.4880  

33 283.9974  284.5740  285.0629  

34 282.4961  283.0865  283.5872  

35 280.9413  281.5459  282.0586  

36 279.3333  279.9522  280.4772  

37 276.9234  277.6696  278.3032  278.8405  

38 275.1842  275.9480  276.5965  277.1465  

39 273.3889  274.1703  274.8336  275.3963  

40 271.5350  272.3339  273.0121  273.5874  

41 271.7054  272.4786  273.1349  273.6915  

42 268.8614  269.7916  270.5820  271.2530  271.8220  

43 266.8676  267.8178  268.6254  269.3108  269.8921  

44 264.8111  265.7812  266.6057  267.3055  267.8989  

45 262.6887  263.6787  264.5200  265.2342  265.8397  

46 260.5015  261.5110  262.3690  263.0972  263.7147  

47 257.0386  258.2462  259.2741  260.1476  260.8891  261.5179  

48 254.6930  255.9204  256.9652  257.8534  258.6073  259.2467  

49 252.2741  253.5186  254.5782  255.4791  256.2441  256.8930  

50 249.7806  251.0402  252.1130  253.0254  253.8004  254.4580  

51 247.2132  248.4852  249.5691  250.4914  251.2750  251.9403  

52 246.0401  247.4840  248.7162  249.7657  250.6585  251.4169  252.0607  

53 243.3845  244.8407  246.0838  247.1433  248.0449  248.8112  249.4618  

54 240.6570  242.1230  243.3753  244.4431  245.3521  246.1252  246.7818  

55 237.8522  239.3261  240.5858  241.6605  242.5759  243.3547  244.0166  

56 234.9723  236.4515  237.7164  238.7961  239.7163  240.4997  241.1658  

57 230.2875  232.0152  233.4969  234.7648  235.8477  236.7712  237.5578  238.2271  

58 227.2522  228.9784  230.4599  231.7284  232.8125  233.7378  234.5263  235.1977  

59 224.1416  225.8625  227.3404  228.6069  229.6902  230.6153  231.4043  232.0766  

60 220.6011  222.3524  223.8571  225.1471  226.2509  227.1939  227.9985  228.6843  

61 220.9727  222.6720  224.1313  225.3819  226.4516  227.3652  228.1446  228.8087  

62 215.3323  217.3369  219.0637  220.5474  221.8194  222.9080  223.8381  224.6318  225.3085  

63 211.5657  213.5985  215.3505  216.8565  218.1484  219.2544  220.1999  221.0072  221.6957  

64 207.6990  209.7566  211.5311  213.0573  214.3670  215.4890  216.4486  217.2683  217.9678  

65 203.7357  205.8163  207.6114  209.1561  210.4825  211.6193  212.5920  213.4233  214.1330  

66 199.6732  201.7726  203.5851  205.1457  206.4864  207.6360  208.6203  209.4618  210.1807  

נספח ב: מקדמים לחישוב הסכום בסיכון בגין פנסיית שאירים לאלמנת פעיל

שנת לידה

הערה: הסכום בסיכון יחושב על ידי הכפלת סכום הפנסיה לאלמנה במקדם המתאים בטבלה

סימוכין - תקנה 18ג' 1 
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גיל 

בהפקדה 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18

19

20

21

22 282.6237  

23 281.1762  

24 279.6631  

25 278.0847  

26 276.4388  

27 273.9345  274.7281  

28 272.1411  272.9525  

29 270.2818  271.1118  

30 268.3564  269.2057  

31 266.3646  267.2336  

32 263.2761  264.3080  265.1971  

33 261.1281  262.1838  263.0933  

34 258.9136  259.9933  260.9234  

35 256.6293  257.7332  258.6841  

36 254.2785  255.4065  256.3781  

37 250.5222  251.8576  253.0098  254.0022  

38 248.0039  249.3673  250.5435  251.5566  

39 245.4145  246.8057  248.0059  249.0395  

40 242.7511  244.1684  245.3911  246.4440  

41 240.0124  241.4537  242.6971  243.7679  

42 235.5015  237.1919  238.6533  239.9143  241.0004  

43 232.5806  234.2907  235.7695  237.0459  238.1456  

44 229.5794  231.3055  232.7989  234.0883  235.1996  

45 226.5007  228.2410  229.7473  231.0483  232.1701  

46 223.3441  225.0965  226.6138  227.9250  229.0560  

47 218.0757  220.1023  221.8622  223.3870  224.7053  225.8431  

48 214.7499  216.7807  218.5455  220.0754  221.3989  222.5418  

49 211.3474  213.3791  215.1457  216.6782  218.0048  219.1512  

50 207.8744  209.9063  211.6743  213.2088  214.5379  215.6871  

51 204.3259  206.3544  208.1205  209.6544  210.9838  212.1339  

52 198.3956  200.7133  202.7379  204.5015  206.0340  207.3629  208.5132  

53 198.8842  201.1406  203.1105  204.8256  206.3153  207.6065  208.7238  

54 190.9878  193.2847  195.2932  197.0447  198.5681  199.8905  201.0363  

55 191.4718  193.7084  195.6631  197.3667  198.8479  200.1331  201.2463  

56 183.3487  185.6152  187.5988  189.3301  190.8372  192.1466  193.2821  

57 184.0295  183.8262  186.0335  187.9643  189.6485  191.1141  192.3869  193.4902  

58 180.2234  179.9376  182.1244  184.0380  185.7078  187.1615  188.4244  189.5196  

59 176.3389  175.9958  178.1638  180.0614  181.7176  183.1598  184.4131  185.5003  

60 172.3892  171.9859  174.1314  176.0097  177.6495  179.0778  180.3193  181.3966  

61 168.3633  167.9092  170.0283  171.8838  173.5043  174.9160  176.1436  177.2091  

62 160.9255  164.2606  163.7668  165.8554  167.6847  169.2826  170.6752  171.8865  172.9382  

63 156.8387  160.1023  159.5602  161.6141  163.4134  164.9856  166.3562  167.5487  168.5845  

64 152.6864  155.8706  155.2909  157.3055  159.0710  160.6141  161.9598  163.1311  164.1489  

65 148.4688  151.5652  150.9604  152.9312  154.6588  156.1693  157.4870  158.6345  159.6320  

66 144.1858  147.1858  146.5701  148.4923  150.1778  151.6521  152.9388  154.0597  155.0346  

נספח ב: מקדמים לחישוב הסכום בסיכון בגין פנסיית שאירים לאלמן פעילה 

שנת לידה

הערה: הסכום בסיכון יחושב על ידי הכפלת סכום הפנסיה לאלמן במקדם המתאים בטבלה

סימוכין - תקנה 18ג' 1 

  



  
  

} 32 {  

גיל במועד ההפקדה גברים נשים
20 1.051 6.775

21 2.440 11.182

22 4.502 17.713

23 7.569 26.300

24 11.792 36.873

25 17.823 49.358

26 26.210 63.684

27 37.741 79.774

28 53.293 97.553

29 74.238 118.993

30 101.864 145.381

31 133.459 176.042

32 165.924 212.032

33 194.622 237.148

34 218.624 251.511

35 235.998 256.817

36 247.317 252.404

37 251.229 243.590

38 249.838 230.858

39 243.381 213.360

40 236.117 194.481

41 226.068 174.523

42 214.405 153.810

43 200.836 132.684

44 184.228 111.515

45 165.537 90.692

46 145.726 70.632

47 122.737 39.067

48 101.024 24.643

49 80.961 14.609

50 64.487 8.396

51 52.235 5.325

52 41.810 4.630

53 33.908 3.936

54 27.306 3.241

55 22.356 2.624

56 18.073 2.006

57 14.347 1.466

58 11.519 1.003

59 8.884 0.695

60 6.497 0.463

61 4.637 0.309

62 3.234 0.232

63 2.232 0.154

64 1.717 0.077

65 1.460 0.042

66 1.345 0.018

נספח ג: מקדמים לחישוב הסכום בסיכון בגין פנסיית יתומי פעיל

הסכום בסיכון יחושב ע"י הכפלת הפנסיה ליתום ובמקדם בטבלה לפי גיל העמית במועד 

החישוב

סימוכין : 18ג'2 
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גיל 

בהפקדה 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18 -            -            -            -            -            -            -            -            -            

19 -            -            -            -            -            -            -            -            -            

20 -            -            -            -            -            -            -            -            -            

21 -            -            -            -            -            -            -            -            -            

22 -            -            -            -            -            -            -            -            2.0962      

23 -            -            -            -            -            -            -            -            1.9807      

24 -            -            -            -            -            -            -            -            1.8834      

25 -            -            -            -            -            -            -            -            1.8108      

26 -            -            -            -            -            -            -            -            1.7619      

27 -            -            -            -            -            -            -            1.8761      1.7355      

28 -            -            -            -            -            -            -            1.8686      1.7306      

29 -            -            -            -            -            -            -            1.8614      1.7259      

30 -            -            -            -            -            -            -            1.8760      1.7415      

31 -            -            -            -            -            -            -            2.0614      1.9159      

32 -            -            -            -            -            -            2.4001      2.2202      2.0659      

33 -            -            -            -            -            -            2.5636      2.3742      2.2118      

34 -            -            -            -            -            -            2.7146      2.5170      2.3476      

35 -            -            -            -            -            -            2.8681      2.6625      2.4862      

36 -            -            -            -            -            -            3.0312      2.8173      2.6338      

37 -            -            -            -            -            3.4556      3.1965      2.9744      2.7840      

38 -            -            -            -            -            3.6621      3.3916      3.1596      2.9607      

39 -            -            -            -            -            3.8842      3.6015      3.3591      3.1513      

40 -            -            -            -            -            4.1428      3.8458      3.5912      3.3729      

41 -            -            -            -            -            4.4292      4.1165      3.8485      3.6187      

42 -            -            -            -            5.1492      4.7631      4.4322      4.1484      3.9051      

43 -            -            -            -            5.5066      5.0737      4.7037      4.3874      4.1172      

44 -            -            -            -            5.8995      5.4145      5.0014      4.6494      4.3496      

45 -            -            -            -            6.2723      5.7056      5.2259      4.8196      4.4757      

46 -            -            -            -            6.7211      6.0913      5.5597      5.1108      4.7318      

47 -            -            -            8.0274      7.1979      6.4996      5.9117      5.4167      5.0001      

48 -            -            -            8.6881      7.8010      7.0543      6.4256      5.8964      5.4508      

49 -            -            -            9.4089      8.4601      7.6613      6.9888      6.4227      5.9461      

50 -            -            -            10.1029    9.0502      8.1665      7.4246      6.8018      6.2790      

51 -            -            -            10.9328    9.8077      8.8632      8.0703      7.4047      6.8458      

52 -            -            13.2589    11.8274    10.6256    9.6167      8.7697      8.0587      7.4618      

53 -            -            14.4061    12.9353    11.6971    10.6547    9.7771      9.0383      8.4163      

54 -            -            15.5526    13.9842    12.6638    11.5523    10.6165    9.8287      9.1654      

55 -            -            16.9258    15.3186    13.9618    12.8162    11.8490    11.0324    10.3430    

56 -            -            18.2505    16.5405    15.0969    13.8780    12.8489    11.9801    11.2466    

57 -            21.9358    19.8738    18.1278    16.6494    15.3976    14.3377    13.4403    12.6804    

58 -            23.5841    21.3958    19.5428    17.9739    16.6454    15.5206    14.5682    13.7618    

59 -            25.5212    23.3041    21.4212    19.8220    18.4637    17.3102    16.3305    15.4985    

60 -            27.3850    25.0390    23.0466    21.3544    19.9172    18.6966    17.6599    16.7795    

61 -            29.6361    27.2696    25.2536    23.5361    22.0730    20.8266    19.7647    18.8601    

62 34.6618    31.7315    29.2351    27.1085    25.2968    23.7534    22.4385    21.3184    20.3642    

63 37.0195    33.9330    31.3036    29.0636    27.1554    25.5297    24.1448    22.9650    21.9599    

64 39.4732    36.2283    33.4640    31.1091    29.1029    27.3938    25.9378    24.6975    23.6408    

65 42.0239    38.6187    35.7178    33.2465    31.1412    29.3477    27.8198    26.5181    25.4093    

66 44.6726    41.1054    38.0665    35.4776    33.2721    31.3933    29.7927    28.4291    27.2675    

הערה: עלות הריסק לעמית פעיל להבטחת פנסיית שאירים לאלמנה תחושב על ידי הכפלת הסכום בסיכון לפטירה במקדם המתאים בטבלה 

מחולק ב- 100,000

נספח ד : מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח שאירים  - לגברים

שנת לידה

סימוכין : תקנה 18 ג'3 

  
  



  
  

} 34 {  

גיל 

בהפקדה 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

19 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

20 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

21 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

22 -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.22126    

23 -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.23103    

24 -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.23329    

25 -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.23542    

26 -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.24421    

27 -            -            -            -            -            -            -            -            0.28028    0.25262    

28 -            -            -            -            -            -            -            -            0.29602    0.26718    

29 -            -            -            -            -            -            -            -            0.30399    0.27475    

30 -            -            -            -            -            -            -            -            0.31851    0.28827    

31 -            -            -            -            -            -            -            -            0.56983    0.51644    

32 -            -            -            -            -            -            -            0.87768    0.79108    0.71797    

33 -            -            -            -            -            -            -            1.10460    0.99697    0.90610    

34 -            -            -            -            -            -            -            1.30070    1.17557    1.06992    

35 -            -            -            -            -            -            -            1.48161    1.34093    1.22216    

36 -            -            -            -            -            -            -            1.65498    1.49992    1.36900    

37 -            -            -            -            -            -            2.00581    1.80789    1.64080    1.49972    

38 -            -            -            -            -            -            2.17279    1.96107    1.78232    1.63140    

39 -            -            -            -            -            -            2.32537    2.10167    1.91280    1.75334    

40 -            -            -            -            -            -            2.49208    2.25545    2.05567    1.88700    

41 -            -            -            -            -            -            2.65165    2.40321    2.19346    2.01637    

42 -            -            -            -            -            3.14096    2.83104    2.56938    2.34847    2.16196    

43 -            -            -            -            -            3.31891    2.98006    2.69480    2.45464    2.25247    

44 -            -            -            -            -            3.51317    3.14266    2.83160    2.57047    2.35125    

45 -            -            -            -            -            3.68829    3.27027    2.92121    2.62973    2.38634    

46 -            -            -            -            -            3.89923    3.44445    3.06567    2.75020    2.48744    

47 -            -            -            -            4.73122    4.13446    3.63870    3.22685    2.88471    2.60047    

48 -            -            -            -            5.06684    4.43384    3.90798    3.47111    3.10819    2.80669    

49 -            -            -            -            5.44948    4.77535    4.21531    3.75006    3.36356    3.04247    

50 -            -            -            -            5.87493    5.15548    4.55779    4.06127    3.64878    3.30611    

51 -            -            -            -            6.34566    5.57660    4.93770    4.40693    3.96600    3.59970    

52 -            -            -            7.86164    6.87003    6.04625    5.36190    4.79338    4.32107    3.92871    

53 -            -            -            8.51288    7.44936    6.56585    5.83187    5.22212    4.71557    4.29475    

54 -            -            -            9.22604    8.08472    7.13658    6.34890    5.69454    5.15093    4.69933    

55 -            -            -            9.92305    8.66278    7.61841    6.75294    6.03574    5.44140    4.94887    

56 -            -            -            10.76238  9.40892    8.28732    7.35785    6.58761    5.94932    5.42037    

57 -            -            13.42045  11.66767  10.21515  9.01146    8.01397    7.18735    6.50234    5.93468    

58 -            -            14.53101  12.65029  11.09176  9.80021    8.72991    7.84297    7.10796    6.49887    

59 -            -            15.84387  13.88389  12.25564  10.90297  9.77923    8.84570    8.07016    7.42588    

60 -            -            17.14549  15.04583  13.30155  11.85248  10.64867  9.64861    8.81781    8.12762    

61 -            -            18.72204  16.53842  14.71973  13.20499  11.94339  10.89263  10.01748  9.28858    

62 -            23.04345  20.24057  17.90611  15.96179  14.34240  12.99366  11.87031  10.93471  10.15546  

63 -            24.84495  21.85328  19.36158  17.28629  15.55783  14.11824  12.91923  11.92060  11.08887  

64 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

65 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

66 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

הערה: עלות הריסק לעמיתה פעילה להבטחת פנסיית שאירים לאלמן תחושב על ידי הכפלת הסכום בסיכון לפטירה במקדם המתאים בטבלה מחולק ב-

100,000

נספח ד: מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח שאירים  - לנשים
סימוכין : תקנה 18 ג'3 

שנת לידה

 



  
  

} 35 {  

גיל 

העמית 

בהפקדה 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18

19

20

21

22 1.556        

23 1.466        

24 1.375        

25 1.288        

26 1.199        

27 1.182        1.114        

28 1.209        1.140        

29 1.229        1.159        

30 1.249        1.177        

31 1.262        1.190        

32 1.347        1.265        1.193        

33 1.550        1.455        1.373        

34 1.657        1.556        1.468        

35 1.691        1.588        1.499        

36 1.675        1.573        1.484        

37 1.734        1.620        1.521        1.435        

38 1.652        1.543        1.449        1.366        

39 1.563        1.459        1.369        1.291        

40 1.478        1.379        1.293        1.218        

41 1.402        1.307        1.224        1.153        

42 1.453        1.346        1.253        1.172        1.103        

43 1.420        1.313        1.221        1.141        1.072        

44 1.420        1.311        1.217        1.136        1.067        

45 1.454        1.341        1.244        1.160        1.089        

46 1.526        1.408        1.306        1.218        1.143        

47 1.776        1.631        1.506        1.397        1.305        1.225        

48 1.923        1.768        1.633        1.518        1.419        1.334        

49 2.101        1.933        1.788        1.664        1.557        1.465        

50 2.299        2.117        1.961        1.826        1.711        1.612        

51 2.517        2.323        2.155        2.011        1.887        1.782        

52 2.984        2.745        2.538        2.360        2.207        2.075        1.963        

53 3.216        2.966        2.749        2.562        2.401        2.263        2.144        

54 3.423        3.163        2.937        2.742        2.575        2.431        2.308        

55 3.589        3.323        3.093        2.895        2.724        2.577        2.451        

56 3.684        3.417        3.187        2.988        2.816        2.669        2.542        

57 3.984        3.687        3.428        3.204        3.011        2.844        2.701        2.578        

58 3.836        3.557        3.314        3.103        2.921        2.764        2.629        2.514        

59 3.514        3.267        3.052        2.866        2.705        2.566        2.446        2.344        

60 2.964        2.763        2.588        2.436        2.305        2.191        2.094        2.010        

61 3.090        2.883        2.703        2.547        2.412        2.296        2.196        2.109        

62 3.179        3.107        2.900        2.721        2.565        2.430        2.314        2.214        2.128        

63 3.047        2.987        2.790        2.618        2.470        2.341        2.230        2.135        2.053        

64 2.729        2.682        2.506        2.353        2.221        2.106        2.007        1.922        1.849        

65 2.167        2.133        1.993        1.873        1.768        1.678        1.600        1.532        1.475        

66 1.283        1.267        1.185        1.113        1.052        0.998        0.952        0.913        0.879        

העלות חושבה לגיל הזכאות לפנסיית זקנה,  לפי שכר של  1000 ₪,  אחוז  פנסיית שאירים  -  100%  מהשכר,  לאלמנה  60%,  ליתום  30%,  

בהתחשב בצבירת דמי גמולים בתקופת הנכות וללא לקיחה בחשבון של יתרת הסכום הצבור עד לפרישה לנכות

נספח ה: עלות ריסק בגין ביטוח שאירי נכה - גבר נשוי
סימוכין : תקנה 18 ב'  

שנת לידה



  
  

} 36 {  

גיל 

העמית 

בהפקדה 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18

19

20

21

22 1.113        

23 1.041        

24 0.970        

25 0.897        

26 0.828        

27 0.823        0.759        

28 0.832        0.767        

29 0.834        0.770        

30 0.835        0.771        

31 0.829        0.765        

32 0.890        0.818        0.756        

33 1.054        0.969        0.896        

34 1.174        1.079        0.998        

35 1.256        1.155        1.067        

36 1.314        1.208        1.117        

37 1.476        1.351        1.242        1.148        

38 1.502        1.374        1.263        1.167        

39 1.520        1.389        1.276        1.179        

40 1.535        1.401        1.287        1.188        

41 1.547        1.411        1.294        1.194        

42 1.723        1.561        1.422        1.302        1.200        

43 1.743        1.576        1.433        1.310        1.205        

44 1.767        1.595        1.448        1.321        1.214        

45 1.797        1.620        1.468        1.338        1.227        

46 1.833        1.652        1.496        1.364        1.251        

47 2.088        1.873        1.688        1.529        1.394        1.279        

48 2.147        1.927        1.737        1.575        1.437        1.320        

49 2.207        1.981        1.787        1.621        1.480        1.361        

50 2.263        2.032        1.833        1.664        1.520        1.399        

51 2.308        2.072        1.870        1.698        1.552        1.429        

52 2.610        2.333        2.095        1.891        1.718        1.571        1.447        

53 2.605        2.328        2.090        1.887        1.714        1.568        1.445        

54 2.544        2.272        2.040        1.842        1.673        1.531        1.411        

55 2.438        2.176        1.952        1.762        1.601        1.465        1.350        

56 2.252        2.011        1.806        1.632        1.484        1.359        1.254        

57 2.280        1.996        1.784        1.603        1.450        1.320        1.211        1.119        

58 1.851        1.622        1.452        1.307        1.184        1.080        0.993        0.919        

59 1.281        1.125        1.010        0.912        0.830        0.759        0.700        0.651        

60 0.543        0.478        0.432        0.392        0.358        0.329        0.305        0.285        

61 0.485        0.429        0.387        0.352        0.322        0.297        0.276        0.258        

62 0.425        0.381        0.337        0.305        0.277        0.254        0.234        0.218        0.204        

63 0.248        0.223        0.197        0.178        0.162        0.149        0.137        0.128        0.119        

העלות חושבה לגיל הזכאות לפנסיית זקנה,  לפי שכר של  1000 ₪,  אחוז  פנסיית שאירים  -  100%  מהשכר,  לאלמנה  60%,  ליתום  30%,  

בהתחשב בצבירת דמי גמולים בתקופת הנכות וללא לקיחה בחשבון של יתרת הסכום הצבור עד לפרישה לנכות

נספח ה: עלות ריסק בגין ביטוח שאירי נכה - אשה נשואה
סימוכין : תקנה 18 ב'  

שנת לידה
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גיל 

העמית 

בהפקדה 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18

19

20

21

22 0.818        

23 0.841        

24 0.854        

25 0.862        

26 0.860        

27 0.902        0.853        

28 0.983        0.929        

29 1.063        1.003        

30 1.147        1.082        

31 1.165        1.099        

32 1.248        1.172        1.105        

33 1.441        1.353        1.276        

34 1.545        1.450        1.368        

35 1.579        1.483        1.399        

36 1.566        1.471        1.387        

37 1.624        1.518        1.425        1.344        

38 1.550        1.447        1.358        1.281        

39 1.467        1.370        1.285        1.211        

40 1.389        1.295        1.214        1.144        

41 1.317        1.228        1.150        1.083        

42 1.366        1.265        1.177        1.101        1.036        

43 1.336        1.235        1.148        1.072        1.007        

44 1.335        1.233        1.144        1.068        1.002        

45 1.367        1.261        1.169        1.090        1.023        

46 1.434        1.323        1.227        1.145        1.074        

47 1.670        1.533        1.415        1.313        1.225        1.150        

48 1.807        1.661        1.534        1.425        1.332        1.252        

49 1.973        1.815        1.679        1.561        1.461        1.375        

50 2.158        1.987        1.840        1.713        1.605        1.512        

51 2.361        2.178        2.021        1.885        1.769        1.670        

52 2.798        2.574        2.380        2.212        2.068        1.944        1.839        

53 3.014        2.779        2.576        2.400        2.249        2.119        2.008        

54 3.206        2.962        2.750        2.568        2.410        2.276        2.160        

55 3.359        3.110        2.895        2.709        2.548        2.411        2.293        

56 3.445        3.196        2.980        2.793        2.633        2.495        2.377        

57 3.723        3.445        3.203        2.994        2.813        2.657        2.523        2.408        

58 3.581        3.319        3.092        2.896        2.726        2.579        2.453        2.345        

59 3.274        3.044        2.843        2.670        2.520        2.390        2.279        2.183        

60 2.754        2.567        2.405        2.263        2.141        2.036        1.945        1.868        

61 2.870        2.678        2.511        2.367        2.241        2.133        2.040        1.960        

62 2.953        2.885        2.694        2.527        2.383        2.258        2.150        2.057        1.977        

63 2.829        2.773        2.590        2.431        2.293        2.174        2.071        1.983        1.906        

64 2.534        2.490        2.327        2.185        2.062        1.956        1.864        1.785        1.717        

65 2.013        1.981        1.852        1.740        1.642        1.558        1.486        1.424        1.370        

66 1.192        1.177        1.101        1.034        0.977        0.927        0.885        0.848        0.816        

העלות חושבה לגיל הזכאות לפנסיית זקנה,  לפי שכר של  1000 ₪,  אחוז  פנסיית שאירים  -  100%  מהשכר,  לאלמנה  60%,  ליתום  30%,  

בהתחשב בצבירת דמי גמולים בתקופת הנכות וללא לקיחה בחשבון של יתרת הסכום הצבור עד לפרישה לנכות

נספח ה: עלות ריסק בגין ביטוח שאירי נכה - גבר לא נשוי
סימוכין : תקנה 18 ב' 

שנת לידה
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גיל 

העמית 

בהפקדה 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18

19

20

21

22 0.499        

23 0.509        

24 0.515        

25 0.516        

26 0.513        

27 0.548        0.507        

28 0.596        0.551        

29 0.644        0.594        

30 0.694        0.641        

31 0.690        0.637        

32 0.742        0.681        0.629        

33 0.877        0.805        0.744        

34 0.973        0.894        0.826        

35 1.037        0.953        0.881        

36 1.081        0.993        0.918        

37 1.209        1.106        1.016        0.939        

38 1.223        1.118        1.028        0.950        

39 1.230        1.124        1.032        0.953        

40 1.234        1.126        1.034        0.954        

41 1.235        1.126        1.032        0.952        

42 1.365        1.237        1.126        1.031        0.949        

43 1.370        1.239        1.125        1.028        0.945        

44 1.378        1.243        1.127        1.028        0.944        

45 1.389        1.251        1.133        1.032        0.946        

46 1.405        1.265        1.145        1.043        0.956        

47 1.588        1.424        1.282        1.161        1.058        0.970        

48 1.622        1.455        1.311        1.188        1.084        0.995        

49 1.658        1.487        1.341        1.216        1.110        1.020        

50 1.691        1.518        1.370        1.243        1.135        1.044        

51 1.718        1.542        1.392        1.263        1.154        1.062        

52 1.935        1.729        1.553        1.401        1.273        1.164        1.071        

53 1.923        1.718        1.543        1.392        1.265        1.157        1.066        

54 1.870        1.670        1.499        1.353        1.229        1.125        1.036        

55 1.784        1.592        1.428        1.289        1.171        1.071        0.987        

56 1.640        1.464        1.315        1.188        1.080        0.989        0.913        

57 1.652        1.445        1.292        1.161        1.050        0.956        0.876        0.810        

58 1.332        1.167        1.044        0.940        0.851        0.777        0.713        0.660        

59 0.912        0.801        0.719        0.649        0.590        0.540        0.498        0.463        

60 0.373        0.329        0.297        0.269        0.246        0.226        0.210        0.196        

61 0.332        0.293        0.265        0.241        0.221        0.204        0.189        0.177        

62 0.289        0.260        0.230        0.208        0.189        0.173        0.160        0.148        0.139        

63 0.168        0.151        0.133        0.121        0.110        0.101        0.093        0.086        0.081        

העלות חושבה לגיל הזכאות לפנסיית זקנה,  לפי שכר של  1000 ₪,  אחוז  פנסיית שאירים  -  100%  מהשכר,  לאלמנה  60%,  ליתום  30%,  

בהתחשב בצבירת דמי גמולים בתקופת הנכות וללא לקיחה בחשבון של יתרת הסכום הצבור עד לפרישה לנכות

נספח ה: עלות ריסק בגין ביטוח שאירי נכה - אשה לא נשואה
סימוכין : תקנה 18 ב' 

שנת לידה



  
  

} 39 {  

  מסלולי ביטוח :'נספח ו
     20 תקנה: מוכי�סי
  

 מיטב לשאירי� מיטב לנכות מיטב לזיקנה מיטב לביטוח מיטב כללי 

 64נשי� לגיל  67גברי� לגיל  64נשי� לגיל  67גברי� לגיל  64נשי� לגיל  67גברי� לגיל  64נשי� לגיל  67גברי� לגיל  64נשי� לגיל  67גברי� לגיל  

גיל 
 כניסה

אחוז 
 נכות

אחוז 
 שאירי�

אחוז 
 נכות

אחוז 
 שאירי�

אחוז 
 נכות

אחוז 
 שאירי�

אחוז 
 נכות

אחוז 
 שאירי�

אחוז 
 נכות

אחוז 
 שאירי�

אחוז 
 נכות

אחוז 
 שאירי�

אחוז 
 נכות

אחוז 
 שאירי�

אחוז 
  נכות

אחוז 
 שאירי�

אחוז 
 נכות

אחוז 
 שאירי�

אחוז 
 נכות

אחוז 
 שאירי�

18 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 30.00% 37.50% 30.00% 75.00% 33.33% 75.00% 33.33% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00% 

19 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 30.00% 37.50% 30.00% 75.00% 33.33% 75.00% 33.33% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00% 

20 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 30.00% 37.50% 30.00% 75.00% 33.33% 75.00% 33.33% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00% 

21 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 30.00% 37.50% 30.00% 75.00% 33.33% 75.00% 33.33% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00% 

22 75.00% 100.00% 75.00% 98.29% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 30.00% 37.50% 29.49% 75.00% 33.33% 75.00% 32.76% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00% 

23 75.00% 100.00% 75.00% 93.43% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 30.00% 37.50% 28.03% 75.00% 33.33% 75.00% 31.14% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00% 

24 75.00% 99.69% 75.00% 88.79% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 29.91% 37.50% 26.64% 75.00% 33.23% 75.00% 29.60% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00% 

25 75.00% 94.84% 75.00% 84.37% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 28.45% 37.50% 25.31% 75.00% 31.61% 75.00% 28.12% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00% 

26 75.00% 90.22% 75.00% 80.14% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 27.07% 37.50% 24.04% 75.00% 30.07% 75.00% 26.71% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00% 

27 75.00% 85.81% 75.00% 76.09% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 25.74% 37.50% 22.83% 75.00% 28.60% 75.00% 25.36% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00% 

28 75.00% 81.59% 70.24% 70.24% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 24.48% 35.12% 21.07% 75.00% 27.20% 75.00% 23.41% 37.50% 100.00% 35.12% 100.00% 

29 75.00% 77.57% 66.87% 66.87% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 23.27% 33.43% 20.06% 75.00% 25.86% 75.00% 22.29% 37.50% 100.00% 33.43% 100.00% 

30 72.86% 72.86% 63.61% 63.61% 75.00% 98.30% 75.00% 100.00% 36.43% 21.86% 31.81% 19.08% 75.00% 24.29% 75.00% 21.20% 36.43% 100.00% 31.81% 100.00% 

31 69.41% 69.41% 60.47% 60.47% 75.00% 92.20% 75.00% 100.00% 34.71% 20.82% 30.23% 18.14% 75.00% 23.14% 75.00% 20.16% 34.71% 100.00% 30.23% 100.00% 

32 66.09% 66.09% 57.44% 57.44% 75.00% 86.30% 75.00% 100.00% 33.04% 19.83% 28.72% 17.23% 75.00% 22.03% 75.00% 19.15% 33.04% 100.00% 28.72% 100.00% 

33 62.91% 62.91% 54.51% 54.51% 75.00% 80.50% 75.00% 100.00% 31.45% 18.87% 27.26% 16.35% 75.00% 20.97% 75.00% 18.17% 31.45% 100.00% 27.26% 100.00% 

34 59.83% 59.83% 51.70% 51.70% 74.90% 74.90% 75.00% 100.00% 29.91% 17.95% 25.85% 15.51% 75.00% 19.94% 75.00% 17.23% 29.91% 96.60% 25.85% 100.00% 

35 56.78% 56.78% 48.98% 48.98% 71.40% 71.40% 75.00% 100.00% 28.39% 17.04% 24.49% 14.69% 75.00% 18.93% 75.00% 16.33% 28.39% 92.20% 24.49% 100.00% 

36 53.92% 53.92% 46.35% 46.35% 68.00% 68.00% 75.00% 100.00% 26.96% 16.18% 23.18% 13.91% 75.00% 17.97% 75.00% 15.45% 26.96% 88.00% 23.18% 100.00% 

37 51.14% 51.14% 43.82% 43.82% 64.80% 64.80% 75.00% 100.00% 25.57% 15.34% 21.91% 13.15% 75.00% 17.05% 75.00% 14.61% 25.57% 83.90% 21.91% 100.00% 

38 48.48% 48.48% 41.37% 41.37% 61.60% 61.60% 75.00% 93.70% 24.24% 14.55% 20.69% 12.41% 75.00% 16.16% 75.00% 13.79% 24.24% 80.00% 20.69% 100.00% 

39 45.90% 45.90% 39.01% 39.01% 58.70% 58.70% 75.00% 85.90% 22.95% 13.77% 19.51% 11.70% 75.00% 15.30% 75.00% 13.00% 22.95% 76.30% 19.51% 100.00% 

40 43.41% 43.41% 36.73% 36.73% 55.80% 55.80% 75.00% 78.40% 21.71% 13.02% 18.37% 11.02% 75.00% 14.47% 75.00% 12.24% 21.71% 72.70% 18.37% 100.00% 

41 41.01% 41.01% 34.54% 34.54% 53.00% 53.00% 73.00% 73.00% 20.51% 12.30% 17.27% 10.36% 75.00% 13.67% 75.00% 11.51% 20.51% 69.30% 17.27% 100.00% 

42 38.71% 38.71% 32.42% 32.42% 50.40% 50.40% 69.60% 69.60% 19.36% 11.61% 16.21% 9.72% 75.00% 12.90% 75.00% 10.81% 19.36% 66.00% 16.21% 100.00% 

43 36.47% 36.47% 30.37% 30.37% 47.80% 47.80% 66.30% 66.30% 18.24% 10.94% 15.19% 9.11% 75.00% 12.16% 75.00% 10.12% 18.24% 62.80% 15.19% 100.00% 

44 34.31% 34.31% 28.39% 28.39% 45.40% 45.40% 63.10% 63.10% 17.16% 10.29% 14.20% 8.52% 75.00% 11.44% 75.00% 9.46% 17.16% 59.70% 14.20% 99.60% 

45 32.23% 32.23% 26.48% 26.48% 43.00% 43.00% 60.10% 60.10% 16.12% 9.67% 13.24% 7.95% 75.00% 10.74% 75.00% 8.83% 16.12% 56.80% 13.24% 95.60% 

46 30.22% 30.22% 24.64% 24.64% 40.80% 40.80% 57.20% 57.20% 15.11% 9.07% 12.32% 7.39% 75.00% 10.07% 75.00% 8.21% 15.11% 54.00% 12.32% 91.80% 

47 28.27% 28.27% 22.86% 22.86% 38.60% 38.60% 54.50% 54.50% 14.14% 8.48% 11.43% 6.86% 75.00% 9.42% 75.00% 7.62% 14.14% 51.30% 11.43% 88.20% 

48 26.39% 26.39% 21.14% 21.14% 36.50% 36.50% 51.90% 51.90% 13.19% 7.92% 10.57% 6.34% 75.00% 8.80% 75.00% 7.05% 13.19% 48.60% 10.57% 84.60% 

49 24.57% 24.57% 19.48% 19.48% 34.40% 34.40% 49.50% 49.50% 12.28% 7.37% 9.74% 5.85% 75.00% 8.19% 75.00% 6.49% 12.28% 46.10% 9.74% 81.30% 

50 22.82% 22.82% 17.88% 17.88% 32.50% 32.50% 47.20% 47.20% 11.41% 6.85% 8.94% 5.36% 75.00% 7.61% 75.00% 5.96% 11.41% 43.60% 8.94% 78.10% 

51 21.12% 21.12% 16.33% 16.33% 30.60% 30.60% 45.20% 45.20% 10.56% 6.34% 8.17% 4.90% 75.00% 7.04% 75.00% 5.44% 10.56% 41.20% 8.17% 75.20% 

52 19.48% 19.48% 14.84% 14.84% 28.80% 28.80% 43.30% 43.30% 9.74% 5.84% 7.42% 4.45% 75.00% 6.49% 75.00% 4.95% 9.74% 38.80% 7.42% 72.50% 

53 17.89% 17.89% 13.40% 13.40% 27.10% 27.10% 41.70% 41.70% 8.95% 5.37% 6.70% 4.02% 75.00% 5.96% 75.00% 4.47% 8.95% 36.60% 6.70% 70.20% 

54 16.36% 16.36% 12.00% 12.00% 25.40% 25.40% 40.30% 40.30% 8.18% 4.91% 6.00% 3.60% 75.00% 5.45% 75.00% 4.00% 8.18% 34.60% 6.00% 68.10% 

55 14.88% 14.88% 10.66% 10.66% 23.90% 23.90% 39.20% 39.20% 7.44% 4.46% 5.33% 3.20% 75.00% 4.96% 75.00% 3.55% 7.44% 32.50% 5.33% 66.30% 

56 13.45% 13.45% 9.35% 9.35% 22.50% 22.50% 38.40% 38.40% 6.72% 4.03% 4.67% 2.80% 75.00% 4.48% 75.00% 3.12% 6.72% 30.70% 4.67% 64.80% 

57 12.06% 12.06% 8.08% 8.08% 21.10% 21.10% 38.00% 38.00% 6.03% 3.62% 4.04% 2.42% 75.00% 4.02% 75.00% 2.69% 6.03% 28.90% 4.04% 63.60% 

58 10.72% 10.72% 6.85% 6.85% 19.90% 19.90% 38.00% 38.00% 5.36% 3.22% 3.42% 2.05% 75.00% 3.57% 75.00% 2.28% 5.36% 27.30% 3.42% 62.60% 

59 9.43% 9.43% 5.65% 5.65% 18.90% 18.90% 38.00% 38.00% 4.71% 2.83% 2.82% 1.69% 75.00% 3.14% 75.00% 1.88% 4.71% 25.80% 2.82% 62.00% 

60 8.16% 8.16% 4.48% 4.48% 17.90% 17.90% 38.00% 38.00% 4.08% 2.45% 2.24% 1.34% 75.00% 2.72% 75.00% 1.49% 4.08% 24.40% 2.24% 61.70% 

61 6.94% 6.94% 3.33% 3.33% 17.20% 17.20% 38.00% 38.00% 3.47% 2.08% 1.67% 1.00% 75.00% 2.31% 75.00% 1.11% 3.47% 23.20% 1.67% 61.50% 

62 5.74% 5.74% 2.21% 2.21% 16.60% 16.60% 38.00% 38.00% 2.87% 1.72% 1.10% 0.66% 75.00% 1.91% 75.00% 0.74% 2.87% 22.20% 1.10% 61.50% 

63 4.57% 4.57% 1.10% 1.10% 16.40% 16.40% 38.00% 38.00% 2.29% 1.37% 0.55% 0.33% 75.00% 1.52% 75.00% 0.37% 2.29% 21.50% 0.55% 61.50% 

64 3.42% 3.42%   16.40% 16.40%   1.71% 1.03%   75.00% 1.14%   1.71% 21.20%   

65 2.29% 2.29%   16.40% 16.40%   1.14% 0.69%   75.00% 0.76%   1.14% 21.20%   

66 1.15% 1.15%   16.40% 16.40%   0.58% 0.35%   75.00% 0.38%   0.58% 21.20%   
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גיל 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

60 -        -        -        -        215.99  217.48  218.77  219.88  220.84  221.67  222.38  222.99  

61 -        -        -        -        212.38  213.88  215.19  216.31  217.27  218.11  218.82  219.44  

62 -        -        -        208.08  208.67  210.19  211.51  212.64  213.61  214.45  215.18  215.80  

63 -        -        -        204.29  204.87  206.40  207.72  208.86  209.85  210.69  211.42  212.05  

64 -        -        -        200.41  200.98  202.51  203.84  204.99  205.98  206.83  207.56  208.20  

65 -        -        -        196.42  196.98  198.52  199.86  201.01  202.00  202.86  203.60  204.23  

66 -        -        -        192.34  192.89  194.43  195.77  196.92  197.92  198.78  199.52  200.16  

67 -        -        185.84  188.16  188.69  190.24  191.57  192.73  193.73  194.59  195.33  195.97  

68 -        -        181.57  183.87  184.40  185.94  187.27  188.43  189.42  190.28  191.03  191.67  

69 -        -        177.21  179.48  180.01  181.54  182.87  184.02  185.01  185.87  186.61  187.25  

70 -        -        172.75  175.00  175.53  177.05  178.37  179.51  180.49  181.35  182.09  182.73  

71 -        -        168.21  170.42  170.94  172.45  173.75  174.89  175.87  176.71  177.45  178.08  

72 -        161.07  163.57  165.74  166.26  167.75  169.04  170.16  171.13  171.97  172.69  173.32  

73 -        156.41  158.85  160.97  161.49  162.95  164.22  165.32  166.28  167.10  167.82  168.44  

74 -        151.66  154.03  156.09  156.62  158.05  159.30  160.38  161.32  162.13  162.84  163.45  

75 -        146.83  149.12  151.11  151.66  153.05  154.27  155.33  156.24  157.04  157.74  158.34  

76 -        141.93  144.14  146.06  146.60  147.96  149.14  150.17  151.06  151.84  152.52  153.11  

77 134.08  136.97  139.08  140.92  141.46  142.77  143.91  144.91  145.77  146.53  147.19  147.76  

78 129.19  131.93  133.93  135.68  136.23  137.49  138.58  139.54  140.38  141.11  141.75  142.30  

79 124.26  126.84  128.73  130.39  130.96  132.16  133.21  134.13  134.93  135.63  136.25  136.78  

80 119.32  121.74  123.52  125.09  125.66  126.80  127.80  128.67  129.44  130.12  130.71  131.22  

גיל  1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

60 -        -        -        -        214.60  215.90  217.24  218.39  219.37  220.21  220.92  221.53  

61 -        -        -        -        210.75  212.07  213.42  214.58  215.58  216.43  217.15  217.77  

62 -        -        -        204.89  206.79  208.12  209.49  210.67  211.67  212.53  213.27  213.90  

63 -        -        -        200.80  202.71  204.06  205.44  206.63  207.64  208.52  209.26  209.90  

64 -        -        -        196.60  198.53  199.88  201.27  202.47  203.50  204.38  205.13  205.78  

65 -        -        -        192.29  194.22  195.58  196.98  198.19  199.22  200.11  200.87  201.52  

66 -        -        -        187.88  189.81  191.17  192.58  193.79  194.83  195.72  196.49  197.15  

67 -        -        181.11  183.35  185.28  186.65  188.06  189.27  190.31  191.21  191.98  192.64  

68 -        -        176.49  178.72  180.64  182.00  183.41  184.63  185.67  186.57  187.34  188.00  

69 -        -        171.77  173.98  175.89  177.24  178.65  179.85  180.90  181.79  182.57  183.23  

70 -        -        166.94  169.12  171.01  172.36  173.76  174.96  176.00  176.89  177.66  178.32  

71 -        -        162.02  164.17  166.03  167.37  168.74  169.94  170.96  171.85  172.62  173.28  

72 -        154.52  157.00  159.11  160.93  162.26  163.61  164.79  165.80  166.68  167.44  168.10  

73 -        149.47  151.89  153.94  155.73  157.03  158.36  159.52  160.52  161.38  162.13  162.78  

74 -        144.36  146.70  148.69  150.43  151.71  153.01  154.14  155.13  155.98  156.71  157.35  

75 -        139.17  141.42  143.35  145.04  146.29  147.56  148.66  149.62  150.45  151.17  151.80  

76 -        133.93  136.10  137.96  139.58  140.80  142.02  143.10  144.03  144.84  145.55  146.16  

77 126.32  128.64  130.70  132.48  134.04  135.22  136.40  137.43  138.33  139.12  139.81  140.40  

78 121.12  123.32  125.28  126.97  128.45  129.59  130.72  131.71  132.58  133.34  134.00  134.58  

79 115.91  117.98  119.83  121.43  122.84  123.93  125.01  125.96  126.79  127.52  128.15  128.71  

80 110.70  112.65  114.38  115.88  117.21  118.25  119.28  120.18  120.97  121.67  122.28  122.81  

הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של 4 שנים ולפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של 60%.  הערה: 

במקרים שאינם תואמים הנחות אלה יותאמו מקדמי ההמרה לנתונים בפועל .

סימוכין תקנה 23 א' 

נספח ז: מקדמי המרה לפנסיונר נשוי 

שנת לידה

גברים

שנת לידה

נשים
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 מקדמי המרה לפנסיונר ע� ב� זוג :1'נספח ז
'א 23 תקנה: סימוכי�  

  

  גברי� 

 שנת לידה 

 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 1940 1935 1930 1925 גיל

60 - - - - 201.49 202.51 203.52 204.53 205.53 206.53 207.52 208.51 209.50 

61 - - - - 197.63 198.67 199.70 200.73 201.76 202.78 203.79 204.81 205.82 

62 - - - - 193.70 194.75 195.81 196.86 197.90 198.95 199.99 201.02 202.05 

63 - - - - 189.69 190.77 191.84 192.91 193.98 195.04 196.10 197.16 198.21 

64 - - - 184.51 185.61 186.71 187.80 188.90 189.98 191.07 192.15 193.23 194.30 

65 - - - 180.35 181.47 182.58 183.70 184.81 185.92 187.02 188.12 189.22 190.32 

66 - - - 176.12 177.26 178.40 179.53 180.66 181.79 182.91 184.03 185.15 186.26 

67 - - - 171.84 173.00 174.15 175.30 176.45 177.59 178.73 179.87 181.01 182.14 

68 - - - 167.51 168.68 169.85 171.01 172.18 173.34 174.50 175.66 176.81 177.96 

69 - - 161.94 163.12 164.31 165.49 166.67 167.86 169.03 170.21 171.38 172.56 173.73 

70 - - 157.50 158.70 159.90 161.09 162.29 163.49 164.68 165.87 167.06 168.25 169.44 

71 - - 153.02 154.24 155.45 156.66 157.87 159.08 160.28 161.49 162.69 163.90 165.10 

72 - - 148.52 149.75 150.97 152.19 153.41 154.63 155.85 157.07 158.29 159.50 160.72 

73 - - 144.00 145.23 146.46 147.69 148.92 150.15 151.39 152.62 153.85 155.08 156.30 

74 - 138.23 139.46 140.70 141.94 143.18 144.42 145.66 146.90 148.14 149.38 150.62 151.86 

75 - 133.68 134.92 136.16 137.41 138.65 139.90 141.15 142.40 143.64 144.89 146.14 147.39 

76 - 129.14 130.38 131.63 132.88 134.12 135.38 136.63 137.88 139.14 140.40 141.65 142.91 

77 - 124.61 125.85 127.10 128.35 129.60 130.86 132.11 133.37 134.63 135.89 137.16 138.42 

78 - 120.10 121.34 122.59 123.84 125.09 126.35 127.61 128.87 130.13 131.40 132.67 133.94 

79 114.39 115.62 116.87 118.11 119.36 120.61 121.87 123.13 124.39 125.65 126.92 128.19 129.47 

80 109.96 111.19 112.43 113.67 114.91 116.16 117.42 118.67 119.93 121.20 122.47 123.74 125.01 
  
  

 נשי� 

 שנת לידה 

 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 1940 1935 1930 1925 גיל

60 - - - - 199.11 200.15 201.19 202.22 203.25 204.27 205.29 206.31 207.32 

61 - - - - 195.09 196.15 197.21 198.27 199.32 200.37 201.41 202.45 203.48 

62 - - - - 190.99 192.07 193.15 194.23 195.31 196.38 197.44 198.51 199.57 

63 - - - - 186.81 187.92 189.02 190.12 191.22 192.31 193.40 194.48 195.57 

64 - - - 181.43 182.56 183.69 184.81 185.93 187.05 188.16 189.28 190.38 191.49 

65 - - - 177.09 178.24 179.39 180.53 181.67 182.81 183.95 185.08 186.21 187.33 

66 - - - 172.69 173.85 175.02 176.19 177.35 178.50 179.66 180.81 181.96 183.11 

67 - - - 168.23 169.41 170.60 171.78 172.96 174.14 175.31 176.48 177.65 178.82 

68 - - - 163.71 164.92 166.12 167.32 168.51 169.71 170.90 172.09 173.28 174.47 

69 - - 157.94 159.15 160.37 161.59 162.80 164.01 165.23 166.44 167.64 168.85 170.05 

70 - - 153.32 154.56 155.79 157.02 158.24 159.47 160.70 161.92 163.15 164.37 165.59 

71 - - 148.68 149.93 151.17 152.41 153.65 154.89 156.13 157.37 158.61 159.85 161.08 

72 - - 144.02 145.27 146.52 147.78 149.03 150.28 151.53 152.78 154.04 155.29 156.54 

73 - - 139.34 140.60 141.86 143.12 144.38 145.65 146.91 148.17 149.43 150.70 151.96 

74 - 133.40 134.66 135.93 137.19 138.46 139.73 141.00 142.27 143.54 144.81 146.09 147.36 

75 - 128.72 129.98 131.25 132.52 133.79 135.07 136.34 137.62 138.90 140.18 141.46 142.75 

76 - 124.05 125.32 126.59 127.86 129.14 130.41 131.70 132.98 134.26 135.55 136.84 138.13 

77 - 119.41 120.68 121.95 123.22 124.50 125.78 127.06 128.35 129.63 130.92 132.22 133.51 

78 - 114.81 116.08 117.34 118.62 119.89 121.17 122.45 123.74 125.03 126.32 127.61 128.91 

79 109.01 110.26 111.52 112.78 114.05 115.32 116.60 117.88 119.16 120.45 121.74 123.04 124.34 

80 104.53 105.77 107.02 108.28 109.54 110.81 112.08 113.35 114.64 115.92 117.21 118.50 119.80 

              

 . 60%שני� ולפי פנסיית שאירי� לאלמנה בשיעור של  4הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של : הערה 
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גיל 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

60 -        -        -        217.36  218.75  219.95  220.98    221.88  222.64  223.31  223.88  

61 -        -        -        213.88  215.27  216.48  217.52    218.41  219.18  219.85  220.42  

62 -        -        209.76  210.31  211.71  212.92  213.96    214.86  215.64  216.31  216.88  

63 -        -        206.12  206.66  208.06  209.27  210.31    211.22  211.99  212.67  213.24  

64 -        -        202.40  202.93  204.33  205.53  206.58    207.48  208.26  208.93  209.51  

65 -        -        198.59  199.12  200.51  201.71  202.75    203.65  204.43  205.10  205.68  

66 -        -        194.70  195.23  196.61  197.80  198.84    199.73  200.51  201.17  201.75  

67 -        188.72  190.73  191.26  192.62  193.81  194.83    195.72  196.49  197.15  197.73  

68 -        184.71  186.68  187.21  188.56  189.73  190.74    191.62  192.38  193.04  193.61  

69 -        180.63  182.56  183.09  184.42  185.57  186.57    187.43  188.18  188.83  189.40  

70 -        176.50  178.37  178.91  180.21  181.34  182.32    183.17  183.91  184.54  185.10  

71 -        172.32  174.13  174.67  175.93  177.04  177.99    178.83  179.55  180.18  180.72  

72 166.09  168.09  169.84  170.38  171.61  172.68  173.61    174.42  175.12  175.74  176.27  

73 161.92  163.83  165.50  166.05  167.24  168.27  169.17    169.96  170.64  171.24  171.75  

74 157.74  159.55  161.15  161.70  162.83  163.83  164.70    165.45  166.11  166.69  167.19  

75 153.56  155.27  156.78  157.33  158.42  159.37  160.20    160.92  161.56  162.11  162.59  

גיל 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

60 -        -        -        215.26  216.49  217.77  218.86    219.79  220.60  221.28  221.87  

61 -        -        -        211.49  212.73  214.01  215.12    216.06  216.87  217.56  218.16  

62 -        -        205.84  207.62  208.87  210.16  211.27    212.22  213.04  213.74  214.33  

63 -        -        201.87  203.65  204.90  206.19  207.31    208.27  209.09  209.79  210.40  

64 -        -        197.80  199.58  200.83  202.12  203.24    204.20  205.03  205.73  206.34  

65 -        -        193.64  195.41  196.65  197.95  199.06    200.02  200.85  201.56  202.17  

66 -        -        189.40  191.15  192.39  193.67  194.79    195.74  196.57  197.28  197.89  

67 -        183.07  185.07  186.80  188.02  189.30  190.40    191.35  192.18  192.88  193.49  

68 -        178.69  180.65  182.36  183.57  184.83  185.92    186.86  187.67  188.38  188.98  

69 -        174.26  176.17  177.84  179.03  180.27  181.34    182.27  183.07  183.77  184.37  

70 -        169.77  171.62  173.25  174.41  175.62  176.67    177.59  178.38  179.06  179.65  

71 -        165.23  167.02  168.59  169.73  170.91  171.93    172.82  173.59  174.26  174.84  

72 158.67  160.67  162.39  163.90  165.00  166.13  167.12    167.99  168.74  169.39  169.96  

73 154.21  156.10  157.73  159.17  160.23  161.32  162.27    163.10  163.83  164.46  165.01  

74 149.77  151.54  153.08  154.44  155.46  156.49  157.40    158.20  158.89  159.50  160.02  

75 145.37  147.02  148.46  149.73  150.70  151.68  152.53    153.29  153.95  154.52  155.03  

הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של 4 שנים, פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של 60%  ותקופת הבטחה של 120 חודשים. הערה:

במקרים שאינם תואמים הנחות אלה יותאמו מקדמי ההמרה לנתונים בפועל.

סימוכין: תקנה 23 ב' (2)

נספח ח': מקדמי המרה לפנסיונר נשוי עם הבטחה

שנת לידה 

גברים

שנת לידה 

נשים
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 מקדמי המרה לפנסיונר ע� ב� זוג שבחר בתקופת הבטחה: 1'נספח ח
)2('ב 23תקנה : סימוכי�הורואות מעבר   

 

  גברי� 

 שנת לידה 

 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 1940 1935 1930 1925 גיל

60 - - - - 203.69 204.65 205.61 206.56 207.52 208.47 209.41 210.36 211.30 

61 - - - - 200.06 201.03 202.01 202.98 203.95 204.91 205.88 206.84 207.80 

62 - - - - 196.37 197.36 198.35 199.34 200.32 201.30 202.28 203.26 204.24 

63 - - - - 192.64 193.64 194.65 195.65 196.65 197.64 198.64 199.63 200.62 

64 - - - 187.85 188.87 189.88 190.90 191.91 192.92 193.94 194.94 195.95 196.96 

65 - - - 184.03 185.06 186.09 187.11 188.14 189.16 190.18 191.21 192.23 193.25 

66 - - - 180.19 181.22 182.26 183.29 184.33 185.36 186.40 187.43 188.46 189.50 

67 - - - 176.32 177.36 178.41 179.45 180.49 181.54 182.58 183.62 184.67 185.71 

68 - - - 172.45 173.50 174.54 175.59 176.64 177.69 178.74 179.79 180.85 181.90 

69 - - 167.53 168.57 169.62 170.67 171.73 172.78 173.83 174.89 175.95 177.00 178.06 

70 - - 163.66 164.71 165.76 166.81 167.86 168.92 169.97 171.03 172.09 173.16 174.22 

71 - - 159.82 160.86 161.91 162.96 164.01 165.06 166.12 167.18 168.24 169.31 170.37 

72 - - 156.01 157.05 158.09 159.13 160.18 161.23 162.28 163.34 164.40 165.47 166.53 

73 - - 152.25 153.28 154.31 155.34 156.38 157.43 158.47 159.53 160.58 161.65 162.71 

74 - 147.55 148.55 149.56 150.58 151.60 152.63 153.67 154.71 155.75 156.80 157.86 158.92 

75 - 143.94 144.92 145.92 146.92 147.93 148.94 149.97 151.00 152.03 153.07 154.12 155.17 

             

 
 
 
 

 נשי� 

 שנת לידה 

 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 1940 1935 1930 1925 גיל

60 - - - - 200.71 201.70 202.70 203.69 204.68 205.66 206.64 207.62 208.60 

61 - - - - 196.88 197.89 198.90 199.91 200.92 201.92 202.92 203.92 204.92 

62 - - - - 192.99 194.02 195.05 196.08 197.10 198.12 199.14 200.15 201.17 

63 - - - - 189.06 190.10 191.15 192.19 193.23 194.26 195.30 196.33 197.36 

64 - - - 184.03 185.08 186.14 187.20 188.25 189.30 190.35 191.40 192.45 193.50 

65 - - - 180.01 181.08 182.14 183.21 184.27 185.34 186.40 187.47 188.53 189.59 

66 - - - 175.97 177.04 178.12 179.19 180.27 181.34 182.42 183.49 184.57 185.64 

67 - - - 171.91 172.99 174.07 175.16 176.24 177.32 178.41 179.49 180.57 181.66 

68 - - - 167.85 168.94 170.02 171.11 172.20 173.29 174.38 175.47 176.56 177.65 

69 - - 162.73 163.81 164.89 165.98 167.07 168.16 169.25 170.34 171.44 172.54 173.63 

70 - - 158.71 159.79 160.87 161.95 163.04 164.13 165.22 166.31 167.41 168.51 169.61 

71 - - 154.74 155.80 156.88 157.95 159.03 160.12 161.21 162.30 163.40 164.50 165.60 

72 - - 150.82 151.87 152.94 154.00 155.08 156.15 157.24 158.32 159.41 160.51 161.61 

73 - - 146.97 148.01 149.06 150.11 151.17 152.24 153.31 154.39 155.47 156.56 157.66 

74 - 142.20 143.21 144.24 145.26 146.30 147.34 148.40 149.45 150.52 151.59 152.67 153.75 

75 - 138.58 139.56 140.56 141.57 142.58 143.61 144.64 145.68 146.73 147.78 148.85 149.92 

 

  
 .חודשי�  120ותקופת הבטחה של   60%י� לאלמנה בשיעור של פנסיית שאיר, שני� 4הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של : הערה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

} 44 {  

 

מס' מס' מס' מס' מס' מס'

חדשים מקדם חדשים מקדם חדשים מקדם חדשים מקדם חדשים מקדם חדשים מקדם

1 0.997    31 29.530  61 55.560  91 79.308    121 100.972  151 120.737  

2 1.991    32 30.437  62 56.388  92 80.062    122 101.661  152 121.365  

3 2.982    33 31.341  63 57.212  93 80.815    123 102.347  153 121.991  

4 3.970    34 32.242  64 58.034  94 81.565    124 103.031  154 122.615  

5 4.954    35 33.140  65 58.854  95 82.313    125 103.714  155 123.238  

6 5.936    36 34.036  66 59.671  96 83.058    126 104.394  156 123.858  

7 6.915    37 34.929  67 60.486  97 83.801    127 105.072  157 124.477  

8 7.891    38 35.819  68 61.298  98 84.542    128 105.748  158 125.093  

9 8.864    39 36.707  69 62.108  99 85.281    129 106.422  159 125.708  

10 9.833    40 37.591  70 62.915  100 86.017    130 107.093  160 126.321  

11 10.800  41 38.474  71 63.720  101 86.751    131 107.763  161 126.932  

12 11.764  42 39.353  72 64.522  102 87.483    132 108.431  162 127.541  

13 12.725  43 40.230  73 65.322  103 88.213    133 109.097  163 128.148  

14 13.683  44 41.104  74 66.119  104 88.940    134 109.760  164 128.754  

15 14.639  45 41.975  75 66.914  105 89.666    135 110.422  165 129.357  

16 15.591  46 42.844  76 67.707  106 90.389    136 111.081  166 129.959  

17 16.540  47 43.710  77 68.497  107 91.109    137 111.739  167 130.559  

18 17.487  48 44.573  78 69.284  108 91.828    138 112.395  168 131.157  

19 18.430  49 45.434  79 70.070  109 92.544    139 113.048  169 131.753  

20 19.371  50 46.292  80 70.852  110 93.259    140 113.700  170 132.348  

21 20.308  51 47.148  81 71.633  111 93.971    141 114.349  171 132.940  

22 21.243  52 48.001  82 72.411  112 94.681    142 114.997  172 133.531  

23 22.175  53 48.851  83 73.187  113 95.388    143 115.642  173 134.120  

24 23.105  54 49.699  84 73.960  114 96.094    144 116.286  174 134.707  

25 24.031  55 50.544  85 74.731  115 96.797    145 116.928  175 135.293  

26 24.954  56 51.386  86 75.500  116 97.498    146 117.567  176 135.876  

27 25.875  57 52.226  87 76.266  117 98.197    147 118.205  177 136.458  

28 26.793  58 53.064  88 77.030  118 98.894    148 118.841  178 137.038  

29 27.708  59 53.898  89 77.792  119 99.589    149 119.475  179 137.617  

30 28.620  60 54.731  90 78.551  120 100.282  150 120.107  180 138.193  

נספח ט: מקדמים להיוון יתרת תשלומי הפנסיה
סימוכין : תקנה 23 ב' (4) , 23 ד'(2) , 24 ג' ,29,ד' 
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גיל 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

60 -        -        -        192.93  194.68  196.21  197.55  198.72  199.74  200.63  201.40  

61 -        -        -        189.20  190.93  192.44  193.77  194.93  195.94  196.81  197.57  

62 -        -        185.50  185.42  187.12  188.62  189.93  191.07  192.07  192.94  193.69  

63 -        -        181.72  181.60  183.27  184.74  186.03  187.16  188.14  188.99  189.73  

64 -        -        177.88  177.73  179.37  180.81  182.07  183.18  184.14  184.98  185.71  

65 -        -        174.00  173.82  175.42  176.83  178.06  179.14  180.08  180.90  181.62  

66 -        -        170.08  169.88  171.43  172.80  174.00  175.05  175.97  176.77  177.47  

67 -        163.81  166.12  165.91  167.41  168.73  169.89  170.91  171.80  172.58  173.26  

68 -        159.93  162.14  161.91  163.35  164.63  165.75  166.73  167.59  168.34  168.99  

69 -        156.04  158.13  157.90  159.28  160.50  161.57  162.51  163.34  164.06  164.69  

70 -        152.14  154.11  153.89  155.20  156.36  157.37  158.27  159.06  159.75  160.35  

71 -        148.27  150.11  149.89  151.12  152.21  153.18  154.02  154.77  155.42  155.99  

72 142.51  144.42  146.13  145.92  147.07  148.09  148.99  149.79  150.49  151.10  151.64  

73 138.87  140.62  142.19  142.00  143.07  144.01  144.85  145.59  146.24  146.81  147.32  

74 135.30  136.88  138.31  138.15  139.12  139.99  140.76  141.44  142.04  142.57  143.04  

75 131.81  133.23  134.51  134.38  135.27  136.05  136.76  137.38  137.93  138.41  138.84  

גיל 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

60 -        -        -        208.67  210.37  211.84  213.10  214.19  215.13  215.93  216.61  

61 -        -        -        204.87  206.57  208.04  209.30  210.39  211.33  212.14  212.82  

62 -        -        199.02  200.98  202.67  204.14  205.41  206.50  207.44  208.24  208.94  

63 -        -        195.06  197.00  198.69  200.15  201.42  202.51  203.44  204.25  204.94  

64 -        -        191.02  192.94  194.62  196.07  197.33  198.41  199.35  200.15  200.84  

65 -        -        186.91  188.81  190.46  191.90  193.15  194.22  195.15  195.95  196.63  

66 -        -        182.73  184.60  186.24  187.65  188.88  189.95  190.87  191.66  192.34  

67 -        176.40  178.49  180.33  181.93  183.33  184.54  185.58  186.49  187.27  187.94  

68 -        172.16  174.20  175.99  177.56  178.92  180.11  181.14  182.03  182.79  183.46  

69 -        167.89  169.87  171.61  173.13  174.46  175.61  176.61  177.48  178.23  178.88  

70 -        163.59  165.50  167.18  168.65  169.93  171.05  172.03  172.87  173.60  174.24  

71 -        159.29  161.11  162.72  164.13  165.36  166.44  167.39  168.20  168.91  169.53  

72 153.03  154.98  156.71  158.24  159.59  160.77  161.80  162.71  163.49  164.18  164.77  

73 148.85  150.69  152.32  153.77  155.05  156.17  157.15  158.01  158.76  159.41  159.98  

74 144.73  146.45  147.97  149.33  150.53  151.59  152.52  153.33  154.04  154.66  155.20  

75 140.68  142.26  143.68  144.94  146.06  147.04  147.91  148.67  149.34  149.92  150.43  

חושב לפי תקופת הבטחה של 120 חודשים. הערה:

במקרים שאינם תואמים הנחה זו יותאמו מקדמי ההמרה לנתונים בפועל .

נספח י : מקדמי המרה לפנסיונר לא נשוי עם הבטחה

גברים

שנת לידה 

שנת לידה 

נשים

סימוכין : תקנה 23 ד' (1) 
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  מקדמי המרה לפנסיונר שבחר בתקופת הבטחה ושאי� לו בת זוג : 1'נספח י
)1('ד 23תקנה : סימוכי�  הוראות מעבר  

  

 גברי� 

 שנת לידה 

 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 1940 1935 1930 1925 גיל

60 - - - - 177.94 178.94 179.94 180.94 181.94 182.94 183.94 184.94 185.94 

61 - - - - 174.21 175.21 176.21 177.22 178.22 179.23 180.23 181.24 182.24 

62 - - - - 170.48 171.48 172.49 173.49 174.50 175.51 176.52 177.53 178.54 

63 - - - - 166.76 167.76 168.77 169.77 170.78 171.79 172.80 173.81 174.83 

64 - - - 162.06 163.05 164.05 165.06 166.06 167.07 168.08 169.09 170.10 171.11 

65 - - - 158.39 159.38 160.37 161.37 162.37 163.37 164.38 165.39 166.40 167.41 

66 - - - 154.76 155.74 156.73 157.71 158.71 159.70 160.70 161.71 162.71 163.72 

67 - - - 151.18 152.15 153.12 154.10 155.09 156.07 157.06 158.06 159.06 160.06 

68 - - - 147.66 148.62 149.58 150.54 151.51 152.49 153.47 154.46 155.45 156.44 

69 - - 143.29 144.22 145.15 146.10 147.05 148.00 148.97 149.93 150.90 151.88 152.87 

70 - - 139.95 140.86 141.77 142.70 143.63 144.57 145.51 146.46 147.42 148.38 149.35 

71 - - 136.70 137.59 138.48 139.38 140.29 141.21 142.14 143.07 144.01 144.95 145.90 

72 - - 133.57 134.43 135.30 136.17 137.06 137.95 138.85 139.76 140.68 141.61 142.54 

73 - - 130.56 131.39 132.22 133.07 133.93 134.80 135.67 136.56 137.45 138.35 139.26 

74 - 126.89 127.67 128.47 129.28 130.09 130.92 131.76 132.61 133.46 134.33 135.21 136.09 

75 - 124.18 124.93 125.69 126.46 127.25 128.04 128.85 129.66 130.49 131.33 132.18 133.03 

              

             

 
 
 
 

 נשי� 

 שנת לידה 

 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 1940 1935 1930 1925 גיל

60 - - - - 192.58 193.54 194.50 195.45 196.40 197.35 198.30 199.24 200.19 

61 - - - - 188.85 189.81 190.78 191.74 192.71 193.67 194.63 195.59 196.55 

62 - - - - 185.08 186.05 187.03 188.00 188.98 189.95 190.92 191.89 192.86 

63 - - - - 181.28 182.27 183.25 184.23 185.22 186.20 187.18 188.16 189.14 

64 - - - 176.49 177.47 178.46 179.45 180.44 181.43 182.42 183.41 184.40 185.39 

65 - - - 172.66 173.66 174.65 175.64 176.64 177.63 178.63 179.62 180.62 181.61 

66 - - - 168.84 169.84 170.83 171.83 172.82 173.82 174.82 175.82 176.82 177.82 

67 - - - 165.04 166.03 167.02 168.02 169.02 170.02 171.02 172.02 173.02 174.03 

68 - - - 161.25 162.24 163.23 164.22 165.22 166.22 167.22 168.22 169.23 170.23 

69 - - 156.52 157.50 158.48 159.47 160.46 161.45 162.44 163.44 164.44 165.44 166.45 

70 - - 152.83 153.79 154.77 155.74 156.72 157.71 158.70 159.69 160.68 161.68 162.69 

71 - - 149.19 150.14 151.10 152.07 153.04 154.01 154.99 155.98 156.97 157.96 158.96 

72 - - 145.62 146.56 147.51 148.46 149.42 150.38 151.35 152.32 153.30 154.28 155.27 

73 - - 142.14 143.06 143.99 144.92 145.86 146.81 147.76 148.72 149.69 150.66 151.64 

74 - 137.86 138.75 139.65 140.56 141.47 142.40 143.32 144.26 145.20 146.15 147.11 148.07 

75 - 134.61 135.48 136.35 137.23 138.13 139.02 139.93 140.85 141.77 142.70 143.64 144.58 
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גיל 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

60 -        -        -        -        189.56  191.57  193.32  194.85  196.17  197.33  198.33  199.20  

61 -        -        -        -        185.53  187.53  189.28  190.80  192.13  193.28  194.28  195.14  

62 -        -        -        181.42  181.43  183.42  185.16  186.68  188.01  189.16  190.16  191.02  

63 -        -        -        177.29  177.25  179.23  180.97  182.48  183.80  184.95  185.94  186.80  

64 -        -        -        173.09  173.00  174.96  176.69  178.19  179.50  180.64  181.63  182.49  

65 -        -        -        168.80  168.66  170.61  172.32  173.81  175.11  176.25  177.23  178.08  

66 -        -        -        164.44  164.26  166.19  167.88  169.35  170.64  171.76  172.73  173.58  

67 -        -        157.01  160.00  159.78  161.68  163.35  164.81  166.08  167.18  168.15  168.98  

68 -        -        152.56  155.49  155.24  157.11  158.75  160.18  161.43  162.52  163.47  164.29  

69 -        -        148.04  150.90  150.62  152.46  154.07  155.47  156.70  157.77  158.70  159.51  

70 -        -        143.46  146.23  145.95  147.74  149.31  150.69  151.89  152.93  153.85  154.64  

71 -        -        138.83  141.52  141.21  142.95  144.48  145.82  146.99  148.02  148.91  149.68  

72 -        131.21  134.14  136.73  136.41  138.10  139.58  140.88  142.02  143.01  143.88  144.63  

73 -        126.58  129.39  131.87  131.55  133.18  134.61  135.87  136.97  137.93  138.77  139.50  

74 -        121.91  124.58  126.94  126.64  128.20  129.58  130.79  131.84  132.77  133.58  134.28  

75 -        117.18  119.71  121.94  121.67  123.16  124.47  125.63  126.64  127.53  128.30  128.98  

76 -        112.44  114.82  116.92  116.64  118.06  119.30  120.40  121.36  122.21  122.94  123.59  

77 104.34  107.66  109.87  111.83  111.57  112.90  114.07  115.10  116.01  116.80  117.50  118.12  

78 99.75    102.83  104.86  106.67  106.44  107.67  108.76  109.72  110.57  111.32  111.98  112.55  

79 95.18    98.00    99.85    101.50  101.33  102.47  103.48  104.38  105.16  105.86  106.47  107.01  

80 90.64    93.22    94.91    96.40    96.27    97.31    98.24    99.07    99.80    100.44  101.01  101.52  

גיל 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

60 -        -        -        -        207.19  209.05  210.66  212.04  213.22  214.24  215.10  215.84  

61 -        -        -        -        203.22  205.10  206.71  208.11  209.30  210.33  211.20  211.95  

62 -        -        -        196.96  199.14  201.03  202.66  204.07  205.27  206.31  207.19  207.95  

63 -        -        -        192.76  194.96  196.86  198.50  199.91  201.13  202.17  203.06  203.83  

64 -        -        -        188.47  190.67  192.58  194.22  195.64  196.86  197.91  198.81  199.58  

65 -        -        -        184.07  186.28  188.18  189.83  191.25  192.48  193.53  194.43  195.20  

66 -        -        -        179.58  181.78  183.69  185.34  186.76  187.99  189.04  189.95  190.72  

67 -        -        172.48  175.00  177.19  179.09  180.74  182.16  183.38  184.43  185.34  186.11  

68 -        -        167.81  170.31  172.49  174.38  176.02  177.43  178.65  179.70  180.60  181.38  

69 -        -        163.06  165.53  167.69  169.56  171.18  172.59  173.80  174.84  175.74  176.51  

70 -        -        158.21  160.65  162.78  164.63  166.24  167.63  168.83  169.86  170.75  171.52  

71 -        -        153.29  155.68  157.78  159.60  161.18  162.55  163.73  164.76  165.64  166.40  

72 -        145.61  148.28  150.62  152.67  154.45  156.01  157.35  158.52  159.53  160.40  161.15  

73 -        140.60  143.19  145.47  147.47  149.21  150.72  152.04  153.18  154.17  155.02  155.76  

74 -        135.53  138.05  140.26  142.20  143.89  145.37  146.65  147.76  148.73  149.57  150.29  

75 -        130.41  132.83  134.96  136.84  138.47  139.90  141.15  142.23  143.17  143.99  144.69  

76 -        125.25  127.57  129.62  131.42  133.00  134.38  135.59  136.63  137.54  138.34  139.02  

77 117.55  120.05  122.26  124.21  125.93  127.44  128.76  129.92  130.93  131.81  132.57  133.23  

78 112.46  114.82  116.92  118.77  120.41  121.85  123.11  124.21  125.18  126.02  126.75  127.39  

79 107.38  109.60  111.57  113.32  114.87  116.23  117.43  118.48  119.40  120.20  120.91  121.52  

80 102.30  104.38  106.23  107.88  109.33  110.62  111.75  112.74  113.61  114.37  115.04  115.63  

נשים

שנת לידה

נספח יא: מקדמי המרה לפנסיונר לא נשוי 

סימוכין : תקנה 23 ג' 

גברים

שנת לידה
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 מקדמי המרה לפנסיונר שאי� לו בת זוג :1א"נספח י
'ג 23תקנה : סימוכי�הוראות מעבר   

 

 גברי� 

  שנת לידה 

 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 1940 1935 1930 1925  גיל

60 - - - - 172.72 173.85 174.97 176.09 177.20 178.32 179.43 180.53 181.64 

61 - - - - 168.48 169.62 170.76 171.89 173.02 174.15 175.28 176.40 177.52 

62 - - - - 164.20 165.35 166.50 167.65 168.80 169.94 171.08 172.22 173.36 

63 - - - - 159.88 161.04 162.20 163.37 164.52 165.68 166.84 167.99 169.14 

64 - - - 154.34 155.52 156.69 157.87 159.04 160.21 161.38 162.55 163.71 164.88 

65 - - - 149.94 151.12 152.31 153.49 154.68 155.86 157.04 158.22 159.40 160.57 

66 - - - 145.52 146.71 147.90 149.10 150.29 151.48 152.67 153.86 155.05 156.24 

67 - - - 141.08 142.28 143.48 144.68 145.88 147.08 148.27 149.47 150.67 151.87 

68 - - - 136.63 137.83 139.04 140.24 141.45 142.66 143.86 145.07 146.27 147.48 

69 - - 130.97 132.18 133.39 134.59 135.80 137.01 138.22 139.44 140.65 141.86 143.07 

70 - - 126.53 127.73 128.94 130.15 131.36 132.57 133.79 135.00 136.22 137.43 138.65 

71 - - 122.09 123.30 124.51 125.72 126.93 128.14 129.36 130.57 131.79 133.01 134.23 

72 - - 117.68 118.89 120.09 121.30 122.51 123.72 124.94 126.15 127.37 128.59 129.82 

73 - - 113.30 114.50 115.70 116.90 118.11 119.32 120.53 121.75 122.97 124.19 125.41 

74 - 107.77 108.96 110.15 111.35 112.54 113.75 114.95 116.16 117.37 118.59 119.80 121.02 

75 - 103.48 104.66 105.84 107.03 108.22 109.42 110.62 111.82 113.03 114.23 115.45 116.67 

76 - 99.25 100.42 101.59 102.77 103.95 105.13 106.32 107.52 108.72 109.92 111.13 112.34 

77 - 95.08 96.23 97.39 98.56 99.73 100.90 102.09 103.27 104.46 105.66 106.86 108.06 

78 - 90.99 92.13 93.27 94.43 95.58 96.75 97.92 99.09 100.27 101.46 102.65 103.84 

79 85.86 86.98 88.10 89.23 90.37 91.51 92.66 93.82 94.98 96.15 97.32 98.50 99.68 

80 81.96 83.05 84.16 85.27 86.39 87.52 88.65 89.79 90.94 92.09 93.25 94.42 95.59 

             

 
 
 
 

 נשי� 

 שנת לידה 

 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 1940 1935 1930 1925 גיל

60 - - - - 189.21 190.25 191.28 192.31 193.34 194.36 195.38 196.40 197.41 

61 - - - - 185.12 186.17 187.23 188.28 189.32 190.37 191.41 192.45 193.48 

62 - - - - 180.96 182.03 183.11 184.18 185.24 186.30 187.36 188.42 189.47 

63 - - - - 176.74 177.83 178.92 180.01 181.09 182.17 183.25 184.32 185.40 

64 - - - 171.35 172.46 173.57 174.67 175.78 176.88 177.98 179.07 180.17 181.26 

65 - - - 167.00 168.12 169.25 170.37 171.49 172.61 173.72 174.83 175.94 177.05 

66 - - - 162.60 163.74 164.88 166.02 167.15 168.28 169.41 170.54 171.67 172.79 

67 - - - 158.16 159.32 160.47 161.62 162.77 163.91 165.06 166.20 167.34 168.48 

68 - - - 153.69 154.85 156.01 157.18 158.34 159.50 160.65 161.81 162.97 164.12 

69 - - 148.00 149.18 150.35 151.53 152.70 153.87 155.04 156.21 157.38 158.55 159.72 

70 - - 143.46 144.65 145.83 147.01 148.19 149.38 150.56 151.74 152.92 154.10 155.28 

71 - - 138.91 140.10 141.29 142.48 143.67 144.86 146.05 147.24 148.43 149.62 150.81 

72 - - 134.35 135.54 136.74 137.93 139.13 140.33 141.52 142.72 143.92 145.12 146.32 

73 - - 129.79 130.98 132.18 133.38 134.58 135.79 136.99 138.19 139.40 140.60 141.81 

74 - 124.04 125.23 126.43 127.63 128.83 130.04 131.24 132.45 133.66 134.87 136.08 137.29 

75 - 119.50 120.70 121.90 123.10 124.30 125.50 126.71 127.92 129.13 130.34 131.56 132.77 

76 - 115.00 116.19 117.38 118.58 119.78 120.99 122.19 123.40 124.61 125.83 127.04 128.26 

77 - 110.53 111.71 112.90 114.10 115.30 116.50 117.70 118.91 120.12 121.33 122.55 123.77 

78 - 106.11 107.29 108.47 109.66 110.85 112.05 113.25 114.45 115.66 116.87 118.09 119.31 

79 100.58 101.74 102.91 104.09 105.27 106.46 107.65 108.84 110.04 111.24 112.45 113.66 114.88 

80 96.29 97.44 98.61 99.77 100.94 102.12 103.30 104.49 105.68 106.88 108.08 109.28 110.49 
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   שני�5נספח י"ב: מקדמי� להיוו� פנסיה ל ) 
  ג'24סימוכי�: תקנה 

 

 גברי� 

 שנת לידה 

 1984 1979 1974 1969 1964 1959 1954 1949 1944 גיל

60 53.47 53.50 53.53 53.56 53.59 53.61 53.64 53.67 53.69 

61 53.34 53.38 53.41 53.44 53.47 53.50 53.53 53.56 53.59 

62 53.20 53.24 53.28 53.31 53.35 53.38 53.41 53.44 53.48 

63 53.05 53.09 53.13 53.17 53.21 53.24 53.28 53.32 53.35 

64 52.88 52.93 52.97 53.01 53.06 53.10 53.14 53.18 53.21 

65 52.70 52.75 52.80 52.84 52.89 52.93 52.98 53.02 53.06 

66 52.50 52.55 52.61 52.66 52.71 52.76 52.80 52.85 52.90 

67 52.28 52.34 52.40 52.45 52.51 52.56 52.61 52.67 52.72 

68 52.04 52.11 52.17 52.23 52.29 52.35 52.41 52.46 52.52 

69 51.78 51.85 51.92 51.99 52.05 52.12 52.18 52.24 52.30 

70 51.50 51.57 51.65 51.72 51.79 51.86 51.93 52.00 52.06 

          

         

 
 
 
 
 

 נשי� 

 שנת לידה 

 1984 1979 1974 1969 1964 1959 1954 1949 1944 גיל

60 53.93 53.95 53.97 53.99 54.00 54.02 54.04 54.06 54.07 

61 53.84 53.87 53.89 53.91 53.93 53.95 53.97 53.98 54.00 

62 53.75 53.77 53.80 53.82 53.84 53.86 53.88 53.91 53.93 

63 53.65 53.67 53.70 53.72 53.75 53.77 53.79 53.82 53.84 

64 53.53 53.56 53.59 53.62 53.64 53.67 53.70 53.72 53.75 

65 53.40 53.43 53.47 53.50 53.53 53.56 53.59 53.61 53.64 

66 53.26 53.30 53.33 53.37 53.40 53.43 53.46 53.49 53.52 

67 53.11 53.15 53.19 53.22 53.26 53.30 53.33 53.36 53.40 

68 52.94 52.98 53.02 53.07 53.11 53.15 53.18 53.22 53.26 

69 52.75 52.80 52.85 52.89 52.94 52.98 53.02 53.06 53.10 

70 52.55 52.60 52.65 52.70 52.75 52.80 52.84 52.89 52.93 
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גיל 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

19 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

20 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

21 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

22 -      -      -      -      -      -      -      -      54.64  -      -      -      -      -      -      -      -      54.70  

23 -      -      -      -      -      -      -      -      54.64  -      -      -      -      -      -      -      -      54.70  

24 -      -      -      -      -      -      -      -      54.65  -      -      -      -      -      -      -      -      54.70  

25 -      -      -      -      -      -      -      -      54.65  -      -      -      -      -      -      -      -      54.70  

26 -      -      -      -      -      -      -      -      54.66  -      -      -      -      -      -      -      -      54.70  

27 -      -      -      -      -      -      -      54.65  54.66  -      -      -      -      -      -      -      54.70  54.70  

28 -      -      -      -      -      -      -      54.66  54.66  -      -      -      -      -      -      -      54.70  54.70  

29 -      -      -      -      -      -      -      54.66  54.66  -      -      -      -      -      -      -      54.70  54.70  

30 -      -      -      -      -      -      -      54.66  54.66  -      -      -      -      -      -      -      54.70  54.70  

31 -      -      -      -      -      -      -      54.66  54.66  -      -      -      -      -      -      -      54.69  54.70  

32 -      -      -      -      -      -      54.65  54.65  54.66  -      -      -      -      -      -      54.69  54.69  54.70  

33 -      -      -      -      -      -      54.64  54.65  54.65  -      -      -      -      -      -      54.69  54.69  54.69  

34 -      -      -      -      -      -      54.64  54.64  54.65  -      -      -      -      -      -      54.68  54.69  54.69  

35 -      -      -      -      -      -      54.63  54.64  54.65  -      -      -      -      -      -      54.68  54.68  54.69  

36 -      -      -      -      -      -      54.63  54.63  54.64  -      -      -      -      -      -      54.67  54.68  54.68  

37 -      -      -      -      -      54.61  54.62  54.62  54.63  -      -      -      -      -      54.66  54.67  54.68  54.68  

38 -      -      -      -      -      54.60  54.61  54.62  54.62  -      -      -      -      -      54.66  54.67  54.67  54.68  

39 -      -      -      -      -      54.59  54.60  54.61  54.61  -      -      -      -      -      54.65  54.66  54.67  54.67  

40 -      -      -      -      -      54.58  54.59  54.60  54.60  -      -      -      -      -      54.65  54.65  54.66  54.67  

41 -      -      -      -      -      54.56  54.57  54.59  54.59  -      -      -      -      -      54.64  54.65  54.65  54.66  

42 -      -      -      -      54.53  54.55  54.56  54.57  54.58  -      -      -      -      54.62  54.63  54.64  54.65  54.66  

43 -      -      -      -      54.52  54.54  54.55  54.57  54.58  -      -      -      -      54.61  54.62  54.64  54.64  54.65  

44 -      -      -      -      54.50  54.52  54.54  54.56  54.57  -      -      -      -      54.60  54.62  54.63  54.64  54.65  

45 -      -      -      -      54.49  54.51  54.53  54.55  54.56  -      -      -      -      54.59  54.61  54.62  54.63  54.64  

46 -      -      -      -      54.47  54.49  54.51  54.53  54.55  -      -      -      -      54.58  54.60  54.62  54.63  54.64  

47 -      -      -      54.42  54.45  54.48  54.50  54.52  54.53  -      -      -      54.55  54.57  54.59  54.61  54.62  54.63  

48 -      -      -      54.39  54.43  54.45  54.48  54.50  54.52  -      -      -      54.54  54.56  54.58  54.60  54.61  54.62  

49 -      -      -      54.36  54.40  54.43  54.46  54.48  54.50  -      -      -      54.52  54.54  54.57  54.58  54.60  54.61  

50 -      -      -      54.33  54.37  54.41  54.44  54.46  54.48  -      -      -      54.50  54.53  54.55  54.57  54.59  54.60  

51 -      -      -      54.30  54.34  54.38  54.41  54.43  54.45  -      -      -      54.49  54.52  54.54  54.56  54.58  54.59  

52 -      -      54.21  54.26  54.31  54.34  54.37  54.40  54.42  -      -      54.45  54.49  54.52  54.54  54.56  54.58  54.59  

53 -      -      54.16  54.22  54.26  54.30  54.34  54.36  54.39  -      -      54.47  54.50  54.53  54.55  54.57  54.58  54.60  

54 -      -      54.11  54.17  54.22  54.26  54.30  54.32  54.35  -      -      54.50  54.53  54.55  54.57  54.59  54.60  54.61  

55 -      -      54.05  54.12  54.17  54.21  54.25  54.28  54.30  -      -      54.55  54.57  54.59  54.60  54.62  54.63  54.64  

56 -      -      53.99  54.06  54.11  54.16  54.20  54.23  54.26  -      -      54.52  54.55  54.57  54.59  54.60  54.61  54.62  

57 -      53.84  53.92  53.99  54.05  54.09  54.14  54.17  54.20  -      54.46  54.50  54.52  54.55  54.57  54.58  54.60  54.61  

58 -      53.76  53.85  53.92  53.98  54.03  54.07  54.11  54.14  -      54.43  54.47  54.50  54.52  54.54  54.56  54.58  54.59  

59 -      53.68  53.76  53.84  53.90  53.95  54.00  54.04  54.07  -      54.39  54.43  54.46  54.49  54.52  54.53  54.55  54.56  

60 -      53.59  53.68  53.76  53.82  53.88  53.93  53.97  54.00  -      54.35  54.39  54.43  54.46  54.48  54.51  54.52  54.54  

61 -      53.50  53.60  53.68  53.74  53.80  53.85  53.90  53.93  -      54.30  54.35  54.39  54.42  54.45  54.47  54.49  54.51  

62 53.36  53.41  53.51  53.59  53.67  53.73  53.78  53.83  53.87  54.18  54.24  54.30  54.34  54.38  54.41  54.44  54.46  54.48  

63 53.27  53.31  53.41  53.50  53.58  53.65  53.70  53.75  53.79  54.11  54.18  54.24  54.29  54.33  54.37  54.40  54.42  54.44  

64 53.17  53.20  53.31  53.41  53.49  53.56  53.62  53.67  53.71  54.03  54.11  54.18  54.23  54.28  54.32  54.35  54.38  54.40  

65 53.05  53.08  53.20  53.30  53.39  53.46  53.52  53.58  53.62  53.95  54.03  54.11  54.17  54.22  54.26  54.29  54.32  54.35  

66 52.94  52.96  53.08  53.19  53.28  53.36  53.42  53.48  53.53  53.86  53.95  54.03  54.10  54.15  54.20  54.24  54.27  54.30  

נשים 

שנת לידה

נספח יב1: מקדמים להיוון פנסיה ל - 5  שנים ( לאלמן ולאלמנה ) 

שנת לידה

גברים 

סימוכין : תקנה 31
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 נת מבוטח/שני� לאלמ�  5 )מקדמי� להיוו� פנסיה ל : 2ב "נספח י
( 31תקנה : סימוכי�  הוראות מעבר (

 

 נשי� גברי� 

 שנת לידה שנת לידה 

 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 גיל

18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19 - - - - - - - - 54.64 - - - - - - - - 54.70 

20 - - - - - - - - 54.64 - - - - - - - - 54.70 

21 - - - - - - - - 54.63 - - - - - - - - 54.70 

22 - - - - - - - - 54.63 - - - - - - - - 54.70 

23 - - - - - - - - 54.64 - - - - - - - - 54.70 

24 - - - - - - - 54.64 54.64 - - - - - - - 54.70 54.70 

25 - - - - - - - 54.64 54.64 - - - - - - - 54.70 54.70 

26 - - - - - - - 54.64 54.65 - - - - - - - 54.70 54.70 

27 - - - - - - - 54.65 54.65 - - - - - - - 54.69 54.70 

28 - - - - - - - 54.65 54.65 - - - - - - - 54.69 54.69 

29 - - - - - - 54.65 54.65 54.65 - - - - - - 54.69 54.69 54.69 

30 - - - - - - 54.65 54.65 54.65 - - - - - - 54.69 54.69 54.69 

31 - - - - - - 54.64 54.65 54.65 - - - - - - 54.69 54.69 54.69 

32 - - - - - - 54.64 54.64 54.65 - - - - - - 54.68 54.68 54.69 

33 - - - - - - 54.64 54.64 54.64 - - - - - - 54.68 54.68 54.68 

34 - - - - - 54.63 54.63 54.63 54.63 - - - - - 54.67 54.67 54.68 54.68 

35 - - - - - 54.62 54.62 54.62 54.63 - - - - - 54.67 54.67 54.67 54.67 

36 - - - - - 54.61 54.61 54.62 54.62 - - - - - 54.66 54.66 54.67 54.67 

37 - - - - - 54.60 54.60 54.61 54.61 - - - - - 54.66 54.66 54.66 54.66 

38 - - - - - 54.59 54.59 54.59 54.60 - - - - - 54.65 54.65 54.65 54.65 

39 - - - - 54.57 54.57 54.58 54.58 54.58 - - - - 54.64 54.64 54.64 54.64 54.65 

40 - - - - 54.55 54.56 54.56 54.57 54.57 - - - - 54.63 54.63 54.63 54.64 54.64 

41 - - - - 54.54 54.54 54.55 54.55 54.56 - - - - 54.62 54.62 54.62 54.63 54.63 

42 - - - - 54.52 54.52 54.53 54.53 54.54 - - - - 54.61 54.61 54.61 54.62 54.62 

43 - - - - 54.50 54.50 54.51 54.51 54.52 - - - - 54.59 54.60 54.60 54.60 54.61 

44 - - - 54.47 54.47 54.48 54.48 54.49 54.50 - - - 54.57 54.58 54.58 54.59 54.59 54.59 

45 - - - 54.44 54.45 54.45 54.46 54.47 54.47 - - - 54.56 54.56 54.57 54.57 54.57 54.58 

46 - - - 54.41 54.42 54.43 54.43 54.44 54.45 - - - 54.54 54.54 54.55 54.55 54.56 54.56 

47 - - - 54.38 54.39 54.39 54.40 54.41 54.42 - - - 54.52 54.52 54.53 54.53 54.54 54.54 

48 - - - 54.34 54.35 54.36 54.37 54.38 54.39 - - - 54.50 54.50 54.51 54.51 54.52 54.53 

49 - - 54.29 54.30 54.31 54.32 54.33 54.34 54.35 - - 54.47 54.47 54.48 54.48 54.49 54.50 54.50 

50 - - 54.25 54.26 54.27 54.28 54.29 54.30 54.31 - - 54.44 54.44 54.45 54.46 54.47 54.47 54.48 

51 - - 54.20 54.21 54.22 54.24 54.25 54.26 54.27 - - 54.41 54.41 54.42 54.43 54.44 54.44 54.45 

52 - - 54.14 54.16 54.17 54.18 54.20 54.21 54.22 - - 54.37 54.38 54.39 54.40 54.41 54.41 54.42 

53 - - 54.08 54.10 54.11 54.13 54.14 54.16 54.17 - - 54.33 54.34 54.35 54.36 54.37 54.38 54.39 

54 - 54.00 54.02 54.03 54.05 54.07 54.08 54.10 54.12 - 54.28 54.29 54.30 54.31 54.32 54.33 54.34 54.35 

55 - 53.93 53.94 53.96 53.98 54.00 54.02 54.04 54.05 - 54.23 54.24 54.25 54.27 54.28 54.29 54.30 54.31 

56 - 53.84 53.87 53.89 53.91 53.93 53.95 53.97 53.99 - 54.18 54.19 54.20 54.22 54.23 54.24 54.25 54.27 

57 - 53.75 53.78 53.80 53.82 53.85 53.87 53.89 53.91 - 54.12 54.13 54.15 54.16 54.18 54.19 54.20 54.22 

58 - 53.66 53.68 53.71 53.73 53.76 53.78 53.80 53.83 - 54.05 54.07 54.09 54.10 54.12 54.13 54.15 54.16 

59 53.52 53.55 53.58 53.60 53.63 53.66 53.69 53.71 53.74 53.96 53.98 54.00 54.02 54.03 54.05 54.07 54.08 54.10 

60 53.40 53.43 53.46 53.49 53.52 53.55 53.58 53.61 53.64 53.88 53.90 53.92 53.94 53.96 53.98 54.00 54.01 54.03 

61 53.26 53.30 53.33 53.37 53.40 53.43 53.46 53.50 53.53 53.79 53.81 53.83 53.86 53.88 53.90 53.92 53.94 53.96 

62 53.12 53.16 53.19 53.23 53.27 53.30 53.34 53.37 53.40 53.69 53.71 53.74 53.76 53.79 53.81 53.83 53.85 53.88 

63 52.96 53.00 53.04 53.08 53.12 53.16 53.20 53.24 53.27 53.58 53.61 53.63 53.66 53.69 53.71 53.74 53.76 53.79 

64 52.78 52.83 52.87 52.92 52.96 53.00 53.05 53.09 53.13 53.46 53.49 53.52 53.55 53.58 53.60 53.63 53.66 53.68 

65 52.59 52.64 52.69 52.74 52.79 52.83 52.88 52.92 52.97 53.32 53.36 53.39 53.42 53.45 53.49 53.52 53.55 53.57 
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גיל 

האלמן  1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18 -            -            -            -            -            -            -            -            -            

19 -            -            -            -            -            -            -            -            -            

20 -            -            -            -            -            -            -            -            -            

21 -            -            -            -            -            -            -            -            -            

22 -            -            -            -            -            -            -            -            288.30      

23 -            -            -            -            -            -            -            -            287.09      

24 -            -            -            -            -            -            -            -            285.82      

25 -            -            -            -            -            -            -            -            284.51      

26 -            -            -            -            -            -            -            -            283.13      

27 -            -            -            -            -            -            -            281.04      281.69      

28 -            -            -            -            -            -            -            279.52      280.18      

29 -            -            -            -            -            -            -            277.94      278.62      

30 -            -            -            -            -            -            -            276.29      276.98      

31 -            -            -            -            -            -            -            274.58      275.28      

32 -            -            -            -            -            -            271.96      272.80      273.52      

33 -            -            -            -            -            -            270.10      270.96      271.69      

34 -            -            -            -            -            -            268.17      269.05      269.80      

35 -            -            -            -            -            -            266.17      267.07      267.84      

36 -            -            -            -            -            -            264.11      265.03      265.82      

37 -            -            -            -            -            260.90      261.99      262.92      263.73      

38 -            -            -            -            -            258.68      259.79      260.75      261.57      

39 -            -            -            -            -            256.39      257.53      258.51      259.35      

40 -            -            -            -            -            254.03      255.19      256.20      257.06      

41 -            -            -            -            -            251.61      252.79      253.82      254.70      

42 -            -            -            -            247.71      249.11      250.32      251.37      252.26      

43 -            -            -            -            245.11      246.54      247.78      248.85      249.76      

44 -            -            -            -            242.44      243.90      245.16      246.25      247.18      

45 -            -            -            -            239.70      241.18      242.46      243.57      244.52      

46 -            -            -            -            236.87      238.38      239.68      240.80      241.76      

47 -            -            -            232.21      233.97      235.49      236.81      237.94      238.91      

48 -            -            -            229.20      230.98      232.52      233.85      234.99      235.98      

49 -            -            -            226.12      227.91      229.46      230.80      231.96      232.95      

50 -            -            -            222.96      224.77      226.33      227.68      228.84      229.85      

51 -            -            -            219.72      221.53      223.10      224.46      225.63      226.64      

52 -            -            214.31      216.40      218.21      219.79      221.15      222.33      223.34      

53 -            -            210.91      212.99      214.81      216.39      217.75      218.94      219.95      

54 -            -            207.43      209.52      211.34      212.92      214.29      215.47      216.49      

55 -            -            203.89      205.97      207.79      209.36      210.73      211.92      212.94      

56 -            -            200.27      202.35      204.17      205.74      207.11      208.30      209.32      

57 -            194.22      196.59      198.66      200.47      202.04      203.41      204.59      205.61      

58 -            190.49      192.85      194.91      196.71      198.28      199.64      200.82      201.84      

59 -            186.70      189.04      191.09      192.88      194.44      195.79      196.97      197.99      

60 -            182.86      185.19      187.22      189.00      190.55      191.90      193.07      194.08      

61 -            178.98      181.28      183.30      185.07      186.60      187.94      189.10      190.11      

62 174.98      175.05      177.33      179.33      181.08      182.61      183.93      185.08      186.08      

63 171.06      171.05      173.31      175.29      177.02      178.53      179.84      180.98      181.97      

64 167.05      166.98      169.21      171.17      172.88      174.37      175.67      176.80      177.78      

65 162.98      162.85      165.05      166.98      168.67      170.14      171.42      172.54      173.50      

66 158.85      158.66      160.82      162.72      164.38      165.83      167.09      168.19      169.14      

הערה: הפנסיה תחושב ע"י חלוקת הסכום הצבור במקדם המתאים לפי גיל, מין ושנת לידה.

שנת לידה

נספח יג: מקדמים להמרת סכום צבור לפנסיה - לאלמן 
סימוכין : תקנה 29 ד ' , תקנה 32 ד ' 
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 לאלמ� ) מקדמי� להמרת יתרת זכאות צבורה לפנסיה : 1ג"נספח י
  'ד 32תקנה ', ד 29תקנה : סימוכין

  

 שנת לידה 

גיל 
 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 1940 האלמן

18 - - - - - - - - - - 

19 - - - - - - - - - 286.98 

20 - - - - - - - - - 285.66 

21 - - - - - - - - - 284.35 

22 - - - - - - - - - 282.99 

23 - - - - - - - - - 281.59 

24 - - - - - - - - 279.68 280.13 

25 - - - - - - - - 278.15 278.61 

26 - - - - - - - - 276.56 277.03 

27 - - - - - - - - 274.89 275.37 

28 - - - - - - - - 273.15 273.65 

29 - - - - - - - 270.83 271.34 271.85 

30 - - - - - - - 268.92 269.45 269.98 

31 - - - - - - - 266.95 267.49 268.03 

32 - - - - - - - 264.90 265.46 266.02 

33 - - - - - - - 262.78 263.36 263.93 

34 - - - - - - 259.98 260.58 261.18 261.77 

35 - - - - - - 257.69 258.31 258.92 259.53 

36 - - - - - - 255.33 255.97 256.60 257.23 

37 - - - - - - 252.89 253.55 254.20 254.85 

38 - - - - - - 250.38 251.05 251.72 252.39 

39 - - - - - 247.09 247.79 248.48 249.17 249.86 

40 - - - - - 244.40 245.12 245.84 246.55 247.25 

41 - - - - - 241.63 242.38 243.11 243.84 244.57 

42 - - - - - 238.79 239.55 240.31 241.06 241.81 

43 - - - - - 235.87 236.65 237.43 238.20 238.97 

44 - - - - 232.06 232.87 233.67 234.47 235.26 236.05 

45 - - - - 228.96 229.79 230.61 231.43 232.25 233.06 

46 - - - - 225.78 226.63 227.48 228.32 229.15 229.99 

47 - - - - 222.52 223.39 224.26 225.12 225.98 226.83 

48 - - - - 219.18 220.08 220.96 221.85 222.73 223.60 

49 - - - 214.85 215.76 216.68 217.59 218.49 219.39 220.29 

50 - - - 211.33 212.27 213.20 214.13 215.06 215.98 216.90 

51 - - - 207.73 208.69 209.65 210.60 211.55 212.49 213.43 

52 - - - 204.06 205.05 206.02 206.99 207.96 208.93 209.89 

53 - - - 200.32 201.32 202.32 203.31 204.30 205.28 206.26 

54 - - 195.48 196.50 197.53 198.54 199.56 200.56 201.57 202.57 

55 - - 191.57 192.62 193.66 194.69 195.73 196.76 197.78 198.80 

56 - - 187.60 188.66 189.72 190.78 191.83 192.88 193.92 194.96 

57 - - 183.57 184.65 185.72 186.80 187.87 188.93 190.00 191.05 

58 - - 179.47 180.57 181.66 182.75 183.84 184.92 186.00 187.08 

59 - 174.20 175.31 176.43 177.54 178.64 179.75 180.85 181.95 183.04 

60 - 169.97 171.10 172.23 173.36 174.48 175.60 176.72 177.83 178.95 

61 - 165.70 166.85 167.99 169.13 170.27 171.40 172.54 173.67 174.79 

62 - 161.39 162.54 163.70 164.85 166.00 167.15 168.30 169.45 170.59 

63 - 157.03 158.20 159.37 160.54 161.70 162.86 164.02 165.18 166.34 

64 151.47 152.65 153.83 155.01 156.18 157.36 158.53 159.70 160.87 162.04 

65 147.05 148.24 149.42 150.61 151.80 152.98 154.17 155.35 156.53 157.71 

66 142.61 143.80 145.00 146.19 147.39 148.58 149.77 150.97 152.16 153.35 

           

 .מי� ושנת לידה, י חלוקת יתרת הזכאות הצבורה במקד� המתאי� לפי גיל"הפנסיה תחושב ע: הערה
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גיל 

האלמנה 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18 -            -            -            -            -            -            -            -            -            

19 -            -            -            -            -            -            -            -            -            

20 -            -            -            -            -            -            -            -            -            

21 -            -            -            -            -            -            -            -            -            

22 -            -            -            -            -            -            -            -            296.05      

23 -            -            -            -            -            -            -            -            294.98      

24 -            -            -            -            -            -            -            -            293.88      

25 -            -            -            -            -            -            -            -            292.73      

26 -            -            -            -            -            -            -            -            291.53      

27 -            -            -            -            -            -            -            289.82      290.30      

28 -            -            -            -            -            -            -            288.53      289.01      

29 -            -            -            -            -            -            -            287.19      287.68      

30 -            -            -            -            -            -            -            285.80      286.31      

31 -            -            -            -            -            -            -            284.35      284.88      

32 -            -            -            -            -            -            282.23      282.86      283.40      

33 -            -            -            -            -            -            280.67      281.32      281.86      

34 -            -            -            -            -            -            279.06      279.72      280.28      

35 -            -            -            -            -            -            277.39      278.06      278.64      

36 -            -            -            -            -            -            275.66      276.35      276.94      

37 -            -            -            -            -            273.04      273.87      274.58      275.18      

38 -            -            -            -            -            271.18      272.03      272.75      273.37      

39 -            -            -            -            -            269.25      270.12      270.86      271.49      

40 -            -            -            -            -            267.27      268.16      268.91      269.55      

41 -            -            -            -            -            265.22      266.13      266.90      267.55      

42 -            -            -            -            262.01      263.10      264.03      264.82      265.49      

43 -            -            -            -            259.81      260.93      261.87      262.67      263.36      

44 -            -            -            -            257.55      258.68      259.64      260.46      261.15      

45 -            -            -            -            255.21      256.36      257.34      258.17      258.88      

46 -            -            -            -            252.80      253.96      254.96      255.80      256.52      

47 -            -            -            248.92      250.31      251.49      252.50      253.35      254.08      

48 -            -            -            246.35      247.75      248.94      249.96      250.82      251.55      

49 -            -            -            243.69      245.11      246.31      247.34      248.21      248.95      

50 -            -            -            240.97      242.39      243.60      244.64      245.52      246.27      

51 -            -            -            238.17      239.59      240.81      241.86      242.74      243.50      

52 -            -            233.61      235.29      236.72      237.95      238.99      239.88      240.64      

53 -            -            230.65      232.33      233.77      235.00      236.04      236.94      237.70      

54 -            -            227.62      229.29      230.73      231.96      233.01      233.91      234.67      

55 -            -            224.51      226.18      227.61      228.84      229.89      230.78      231.55      

56 -            -            220.97      222.67      224.13      225.38      226.45      227.37      228.14      

57 -            215.33      217.34      219.06      220.55      221.82      222.91      223.84      224.63      

58 -            211.57      213.60      215.35      216.86      218.15      219.25      220.20      221.01      

59 -            207.70      209.76      211.53      213.06      214.37      215.49      216.45      217.27      

60 -            203.74      205.82      207.61      209.16      210.48      211.62      212.59      213.42      

61 -            199.67      201.77      203.59      205.15      206.49      207.64      208.62      209.46      

62 193.08      195.52      197.63      199.46      201.04      202.39      203.55      204.54      205.40      

63 188.81      191.26      193.39      195.23      196.82      198.18      199.35      200.35      201.21      

64 184.45      186.92      189.05      190.90      192.49      193.86      195.04      196.05      196.91      

65 180.01      182.47      184.61      186.46      188.05      189.43      190.61      191.62      192.49      

66 175.49      177.95      180.08      181.93      183.53      184.90      186.09      187.10      187.97      

נספח יג: מקדמים להמרת סכום צבור לפנסיה - לאלמנה 

שנת לידה

הערה: הפנסיה תחושב ע"י חלוקת הסכום הצבור במקדם המתאים לפי גיל, מין ושנת לידה.

סימוכין : תקנה 29 ד ' , תקנה 32 ד ' 
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  לאלמנה –מקדמי� להמרת יתרת הזכאות הצבורה לפנסיה : 1ג"נספח י

 
 שנת לידה 

גיל 
 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 1940 האלמנה

18 - - - - - - - - - - 

19 - - - - - - - - - 293.43 

20 - - - - - - - - - 292.26 

21 - - - - - - - - - 291.05 

22 - - - - - - - - - 289.80 

23 - - - - - - - - - 288.51 

24 - - - - - - - - 286.80 287.16 

25 - - - - - - - - 285.40 285.77 

26 - - - - - - - - 283.94 284.33 

27 - - - - - - - - 282.43 282.83 

28 - - - - - - - - 280.86 281.27 

29 - - - - - - - 278.81 279.24 279.67 

30 - - - - - - - 277.12 277.56 278.00 

31 - - - - - - - 275.36 275.82 276.27 

32 - - - - - - - 273.54 274.02 274.49 

33 - - - - - - - 271.66 272.15 272.64 

34 - - - - - - 269.21 269.72 270.22 270.72 

35 - - - - - - 267.18 267.71 268.23 268.75 

36 - - - - - - 265.09 265.63 266.17 266.70 

37 - - - - - - 262.92 263.48 264.04 264.59 

38 - - - - - - 260.69 261.27 261.84 262.41 

39 - - - - - 257.78 258.38 258.98 259.57 260.15 

40 - - - - - 255.38 256.00 256.61 257.22 257.83 

41 - - - - - 252.91 253.55 254.18 254.81 255.43 

42 - - - - - 250.36 251.02 251.67 252.32 252.96 

43 - - - - - 247.73 248.41 249.08 249.75 250.41 

44 - - - - 244.33 245.03 245.72 246.41 247.10 247.79 

45 - - - - 241.52 242.24 242.96 243.67 244.38 245.08 

46 - - - - 238.64 239.38 240.12 240.85 241.58 242.30 

47 - - - - 235.67 236.43 237.19 237.94 238.69 239.44 

48 - - - - 232.62 233.40 234.18 234.96 235.73 236.50 

49 - - - 228.67 229.48 230.29 231.09 231.89 232.68 233.47 

50 - - - 225.44 226.27 227.10 227.92 228.74 229.55 230.36 

51 - - - 222.12 222.97 223.82 224.66 225.50 226.34 227.17 

52 - - - 218.72 219.59 220.46 221.33 222.19 223.04 223.90 

53 - - - 215.23 216.13 217.02 217.91 218.79 219.67 220.54 

54 - - 210.74 211.66 212.58 213.49 214.40 215.31 216.21 217.10 

55 - - 207.07 208.01 208.95 209.89 210.82 211.74 212.66 213.58 

56 - - 203.32 204.28 205.24 206.20 207.15 208.10 209.04 209.98 

57 - - 199.49 200.48 201.46 202.43 203.41 204.37 205.34 206.30 

58 - - 195.59 196.59 197.59 198.59 199.58 200.57 201.56 202.54 

59 - 190.58 191.61 192.63 193.65 194.67 195.68 196.69 197.70 198.70 

60 - 186.51 187.55 188.60 189.64 190.68 191.71 192.74 193.76 194.79 

61 - 182.37 183.44 184.50 185.56 186.61 187.66 188.71 189.76 190.80 

62 - 178.17 179.25 180.33 181.41 182.48 183.55 184.62 185.68 186.75 

63 - 173.90 175.00 176.10 177.19 178.29 179.37 180.46 181.54 182.62 

64 168.47 169.58 170.70 171.81 172.92 174.03 175.14 176.24 177.34 178.44 

65 164.08 165.21 166.34 167.47 168.59 169.72 170.84 171.96 173.07 174.19 

66 159.65 160.79 161.94 163.08 164.22 165.36 166.49 167.63 168.76 169.89 

           

  .מי� ושנת לידה, לי חלוקת יתרת הזכאות הצבורה במקד� המתאי� לפי גי"הפנסיה תחושב ע: הערה
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  כתבי התחייבות )ד "נספח י

  

  התחייבות בלתי חוזרת של המבוטח העובר
  

  )ש� החברה המנהלת של הקר� המעבירה(: לכבוד

  

  והתחייבות בלתי חוזרת הוראה להעברת כספי� לקר� הפנסיה מיטב פנסיה: הנדו�

: פרטי� אישיי� של המבוטח העובר(, מ"אני הח, הל�כפי שהיא מפורטת ל, מ"בהסתמ, על התחייבותה של מיטב פנסיה בע
בהתא�  מקיפה מיטב פנסיהמורה לכ� להעביר את הכספי� הצבורי� על שמי לקר� הפנסיה , )כתובת, ז.ת, ש� מלא

  .ביטוח וחסכו� במשרד האוצר, לכללי� התקפי� בדבר העברת כספי� בי� קרנות פנסיה חדשות שקבע הממונה על שוק ההו�

  . מ"מיטב פנסיה בעבזאת את הסכמתי לכ, שתמסרו את כל המידע שיש לכ� לגבי לאני נות� 

לקבל את הסכו� שיועבר לחשבוני אצלה ולשאת באחריות  מ"מיטב גמל ופנסיה בעמצורפת בזאת התחייבותה של 
 .הביטוחית לגבי החל מהמועד הקובע ואיל,

  .ל� לי כל תשלו� שהואידוע לי היטב כי החל מהמועד הקובע ואיל, תהיו פטורי� מלש

  

  :במועד חתימתי על כתב התחייבות זה מתקיימי� לגבי התנאי� הבאי�, כי למיטב ידיעתי, הנני מצהיר

 ;)ש� הקר� המעבירה(לא משולמת לי פנסיה מסוג כלשהו מ )1

  ;)ש� הקר� המעבירה(לא אירע לי אירוע המזכה בפנסית נכות לפי תקנו�  )2

 ;)ש� הקר� המעבירה(ברו לזכותי בלא הוטל צו עיקול על הכספי� שנצ )3

 

ידוע לי היטב כי ככל שמתקיימי� לגבי במועד חתימתי על כתב התחייבות זה ועד למועד הקובע אחד מהתנאי� האמורי� 
  . ויראו את כתב ההתחייבות כאילו לא נחת� כלל מקיפה מיטב פנסיהלא יועברו הכספי� ל

  

מיטב גמל וידוע לי כי , וטר� פרעתי במלוא� )הקר� המעבירה(שנטלתי מ בדבר הלוואות מ"מיטב גמל ופנסיה בעהודעתי ל 
לא  מ"מיטב גמל ופנסיה בע וכי א�, להבטיח את החזר ההלוואות האמורות כסדר�, א, לא חייבת, רשאית מ"ופנסיה בע

  .אזי עלי לספק בטוחות מספקות להחזר ההלוואות האמורות, תבטיח את החזר ההלוואות כאמור

ולאחר ששקלתי בשו� שכל את , כתב התחייבות זה נעשית לאחר שקראתי אותו בעיו� ותוכנו הוסבר לי היטב חתימתי על
  .האמור בו וגמרתי אומר להתחייב בו

  :הסכמתי והתחייבותי האמורות מותנות בהתקיימות� של כל התנאי� האלה, הוראתי

  ; ימי עסקי� מיו� חתימתי 21 + חתמה על התחייבותה המצורפת לא יאוחר מ מ"מיטב גמל ופנסיה בע )1(

  ;צורפה לה הצהרתו של מעבידי הנוכחי )2(

ימי� ממועד חתימת כתב ההתחייבות ועד למועד בו שולמו לראשונה למיטב פנסיה דמי  180+ לא חלפו למעלה מ )3(
  .גמולי� בשלי

  

  , לעני� מסמ, זה

  ;יו� שבו רוב הבנקי� בישראל פתוחי� לקהל + " יו� עסקי�"

המועד בו חת� המבוטח על כתב ההתחייבות כמפורט בחוזר זה או המועד בו  + " חייבותמועד חתימת כתב הת"

  ;לפי המאוחר מביניה�, על כתב ההתחייבות האמור מ"מיטב גמל ופנסיה בעחתמה 
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   + " מועד קובע להעברת הכספי�"

ראשונה המועד בו שולמו ל + לגבי מי שבמועד חתימת כתב ההתחייבות הוא מבוטח פעיל בקר� המעבירה   .א

ובלבד שלא חלפו , המאוחר מביניה�, דמי גמולי� בשלו לקר� המקבלת או מועד חתימת כתב ההתחייבות

 .ימי� ממועד חתימת כתב ההתחייבות ועד למועד התשלו� לראשונה 180

מועד חתימת כתב  +לגבי מי שבמועד חתימת כתב ההתחייבות הוא מבוטח לא פעיל בקר� המעבירה   .ב

 .   ההתחייבות

  

  _________________המבוטח __________________                             היו� , ראיה באתי על החתו�ול

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, ב טופס המעביד להעברת הכספי� הרשומי� על שמי אצלכ�"מצ )א� המבוטח הוא מבוטח פעיל בקר� המעבירה(
  .בהתא� לכתב התחייבות זה

  

  טופס מעביד נוכחי
  

  מ"גמל ופנסיה בע מיטב: לכבוד

  

מתכבד להודיעכ� כי הובאה לידיעתי בקשתו של המבוטח לתשלו� דמי גמולי� בגינו  )ש� המעביד וכתובתו(, אני
  .למיטב פנסיה

  

ואי� לי חוב  )ש� המבוטח(את כל הכספי� המגיעי� לה בשל  )ש� הקר� המעבירה(אני מצהיר בזאת כי העברתי ל
  .כלשהו לקר� האמורה בשלו

  

  :________היו� , באתי על החתו� ולראיה

  _______________חותמת המעביד וחתימה , ש� החות�
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  התחייבות בלתי חוזרת של החברה המנהלת של קר� המקבלת
  

  )ש� המבוטח(. 2 )ש� החברה המנהלת של הקר� המעבירה(. 1: לכבוד

  
הננו מתחייבי� בזאת , כמפורט לעיל, )המבוטח ) להל� ( )ש� המבוטח(בהסתמ, על הוראתו והתחייבותו הבלתי חוזרת של 

לקבל את הסכו� המועבר לחשבונו של המבוטח אצלנו ולשאת באחריות הביטוחית  )הקר� המעבירה(כלפי המבוטח וכלפי 
כהגדרתו בכללי� התקפי�  +" הסכו� המועבר", לעני� זה; מהמועד הקובע כהגדרתו בכתב ההתחייבות של המבוטח, לגביו

כללי� לאישור (לתקנות מס הכנסה ) 1)(א(א33ביטוח וחסכו� לפי תקנה , ת כספי� שקבע הממונה על שוק ההו�בדבר העבר
  .1964+ ד"התשכ, )ולניהול קופות גמל

התחייבויותינו , לנוכח העובדה שהתחייבויותינו האמורות הינ� תנאי למת� הוראתו של המבוטח לכ� כמפורט לעיל
  .נוכל לחזור בנו מה� ולא, האמורות הינ� בלתי הדירות

התחייבויותינו ניתנו לאחר שביצענו את כל הבדיקות הנדרשות והחלטנו לקבל את המבוטח לקר� הפנסיה אותה אנו 
  .מנהלי�

א� לא צור! הנספח האמור . וטר� נפרעו במלוא�, שענינו הלוואות שנטל המבוטח מכ�, ראו את הנספח להתחייבותנו זו
  .נוטלי� על עצמנו כל התחייבות שהיא בקשר להלוואות כאמוראי� אנו  + להתחייבותנו זו 

  :________היו� , ולראיה באתי על החתו�

          

  מ"מיטב גמל ופנסיה בע

  

  __________וחתימתו  מ"מיטב גמל ופנסיה בעש� החות� בש� 

  

  

  התחייבות להבטיח החזר הלוואות )מ"מיטב גמל ופנסיה בענספח להתחייבות 

  

  )ש� המבוטח(. 2 )ברה המנהלת של הקר� המעבירהש� הח(. 1: לכבוד

ולשאת באחריות ) המבוטח +להל� ( )ש� המבוטח(בהמש, להתחייבותנו הבלתי חוזרת לקבל את הסכו� המועבר בגי� 
והלוואות אלה , )ש� הקר� המעבירה(הננו מתכבדי� להודיעכ� בזאת כי ככל שהמבוטח נטל הלוואות מ, הביטוחית לגביו
להבטיח את החזר ההלוואות  )ש� החברה המנהלת של הקר� המעבירה(אנו מתחייבי� בזאת כלפי , לוא�טר� נפרעו במ

  .האמורות כסדר�

  :________היו� , ולראיה באתי על החתו�

          

  מ"מיטב גמל ופנסיה בע

  

  __________וחתימתו  מ"מיטב גמל ופנסיה בעש� החות� בש� 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

} 59 {  

  'נספח טו

  

 י�כלל מערכת

 תביעות וליישוב לבירור

  ציבור בפניות ולטיפול

  
 

 בפנסיה תביעות ויישוב לבירור הכללי� מערכת להל� מפורטת, 2011+9+5 מוסדיי� גופי� חוזר להוראות בהתא�

 .")המנהלת החברה" :להל�(מ "במיטב גמל ופנסיה בע

 ,ביסודיות ,בענייניות ,לב בתו� ציבור תבפניו ויטפל תביעות ויישב יברר מוסדי גו! ,די� כל מהוראות לגרוע מבלי

 .ובהוגנות בשקיפות, במקצועיות ,ביעילות

 שמספרו בטלפו� השירות אג! אל כ, לש� לפנות באפשרות, יש ,זו כללי� ממערכת העתק לקבל ברצונ, א�

 .האינטרנט מאתר ישירות אותה להדפיס או *3366

 ,זו כללי� במערכת האמור פי על הציבור בפניות ולולטיפ תביעות ויישוב לבירור הקשור בכל תפעל החברה

 :להל� כמפורט

 הגדרות  .א

 ) כדלהל� הגדרות הבאי� למושגי� יהיו זו כללי� במערכת

 1994 +ד"התשנ בנאמנות משותפות השקעות חוק פ"ע עסקי� יו� +עסקי� יו� .1

 .מ"בע מיטב גמל ופנסיה + המנהלת החברה .2

 הדי� הוראות לפי או פנסיה קר� תקנו� לפי זכויות למימוש המנהלת החברה מ� דרישה + תביעה .3

 .כאמור זכויות למימוש הרלבנטיות

 נזק עיסוקו במסגרת שהיטיב מי ולמעט מוסדי גו! למעט, המנהלת לחברה תביעה שהציג מי + תובע .4

 .האמור הנזק הטבת את להיפרע המנהלת החברה כלפי בתביעה ובא שנגר� לאחר

 א� ובי� התובע ע� נפגש הוא א� ובי� ,לאו א� ובי� המנהלת החברה של עובד הוא א� בי� + מומחה .5

 .התקנו� מכח הפועלי� הקר� רופא או רפואית ועדה, משפטי יוע1 למעט א, ,רפואי מומחה כגו� ,לאו

 תחולה  .ב

  .הפנסיה קר� תקנו� במסגרת בלבד ומוות נכות סיכוני בגי� תביעות על חלה זו כללי� מערכת

 תחילה מועד  .ג

 הנקוב המועד לאחר שהוגשה תביעה על תחול הכללי� מערכת ,1.6.11ביו�  זו כללי� מערכת של תחילתה

  .לעיל

 תביעה בבירור ומידע מסמכי�  .ד
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 בהקד� לפונה יימסרו, מטעמה למי או המנהלת החברה אל תביעה להגשת הקשורה פנייה קבלת ע� .1

 + להל� המפורטי� המסמכי� האפשרי

 ;זו כללי� ממערכת העתק  .א

 ;ויישובה התביעה בירור הלי, את טהמפר מסמ,  .ב

 שיפוי לקבל תובע של זכותו לגבי מידע ג� זאת ובכלל ,מתובע הנדרש הפעולה אופ� בדבר הנחיות  .ג

 .בגינ� לשפותו חייבת והחברה לו שנגרמו על הוצאות

 ;תביעה ויישוב בירור לש� מתובע הנדרשי� והמסמכי� המידע פירוט  .ד

 ;מילויו לגבי יותוהנח + שקיי� ככל, תביעה הגשת טופס  .ה

 ;התביעה של ההתיישנות תקופת על הודעה  .ו

 .האינטרנט באתר לעיל המפורטי� במסמכי� לעיי� הפונה של באפשרותו יש

 שהתקבלו המסמכי� מה� המפרטת בכתב הודעה האפשרי בהקד� לתובע תמסור המנהלת החברה .2

 .התובע ידי על מצאוהו וטר� נדרשו אשר והמסמכי� המידע בה ויפורטו קבלת� מועד לצד אצלה

 מסמכי� יידרשו ,תביעה בירור לצור, נוספי� ומסמכי� מידע מהתובע המנהלת לחברה יידרשו א� .3

 .בה� הצור, שיתברר מהיו� עסקי� ימי 14 תו, אלו

 רשאי אינו או להשיג� יכול אינו סביר שתובע מסמכי� או מידע מתובע תדרוש לא המנהלת החברה  .4

 בידי נמצאי� כאמור המסמכי� או שהמידע להניח ממשי יסוד המוסדי לגו! יש כ� א� אלא, לקבל�

 .התובע

  .משפט בבית המתנהלת תביעה על יחולו לא זה סעי! הוראות

 ותוצאותיו התביעה בירור מהל- בדבר הודעה  .ה

 שנדרשו והמסמכי� המידע כל אצלה נתקבלו בו מהמועד ימי� 30 בתו, ,לתובע תמסור המנהלת החברה

 לפי(ידה  על כנדרש מלא תביעה טופס אצלה נתקבל שבו מהמועד או/ו התביעה ירורב מהתובע לש�

 .בתביעה הטיפול מצב בדבר עדכו�) השניי� מבי המאוחר

 טיפול הפסקת או טיפול המש, ,חלקי או מלא באופ� התביעה תשלו� בדבר שיהיה יכול כאמור עדכו�

 .התביעה או דחיית, בתביעה

  .משפט בבית המתנהלת תביעה על יחולו לא זה סעי! הוראות

 חלקי תשלו� והודעת תשלו� הודעת  .ו

 שתכלול בכתב הודעה התשלו� במועד לתובע תימסר, תביעה תשלו� על החלטה נתקבלה א� )1

 :להודעה ומצורפי� הללו לנושאי� המתייחסי� למסמכי� הפנייה או לנושאי� הבאי� התייחסות

 : פעמי חד תשלו� לגבי  .א

 ;התשלו� עילת .1

 ;החישוב אופ� בדבר ובהיר בירס פירוט  .2
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 לתלוש הפניה, ונוכה חושב שלפיה� הדי� הוראות וציו� חישובו אופ�, במקור שנוכה המס סכו�  .3

 ;להודעה שיצור! המס שלטונות מאת לאישור הפניה או שכר

 הקשורות נסיבות בשל מהחברה שלא לתובע שמגיעי� אחרי� תשלומי� קיזוז בדבר פירוט .4

 ;מהתשלו� קוזזו הדי� או התקנו�, הפוליסה שלפיו תביעה עילת לאותה

 ;התובע מאת לחברה שמגיעי� אחרי� סכומי� קיזוז בדבר פירוט .5

 ;כאלה שולמו א� במחלוקת שנויי� שאינ� סכומי� או מקדמות קיזוז בדבר פירוט .6

 ;ההצמדה ושיטת ההצמדה סוג .7

 ;לגביה החלות ההוראות וציו� החלה הריבית .8

 ;וריבית הצמדה הפרשי י�בג לתשלו� שנתווס! הסכו� .9

 ;הפיגור בשל הנגבית הריבית לגבי החלות ההוראות וציו� בפיגור התשלו� סכו� .10

 .התביעה לבירור הדרושי� והמסמכי� המידע כל החברה בידי היו שבו המועד .11

 'א בפסקה לאמור בנוס* ,הראשו� התשלו� במועד, יפורט) קצבה לרבות( עיתי תשלו� לגבי  .ב

 ;הראשו� התשלו� סכו� .1

 ;התשלומי� עדכו� מנגנו� .2

 ;לתשלו� התובע זכאי שבשלו הראשו� המועד  .3

 או התקנו�, הפוליסה להוראות בכפו! לתשלומי� התובע זכאי שבשלה המרבית התקופה מש,  .4

 ;הדי�

 ;זכאות של מחודשת לבדיקה עד התקופה מש, .5

 ;לתשלומי� הזכאות תקופת במהל, זכאות של מחודשת לבדיקה הכללי�  .6

 .לתשלומי� הזכאות תקופת כתהאר מנגנו�  .7

 שנדרשו סכומי� לגבי מהתביעה חלק דחיית תו, התביעה של חלקי תשלו� על החלטה נתקבלה א� )2

 חלקי� שני הכוללת בכתב הודעה התשלו� במועד לתובע תימסר – שנדרשו מהעילות חלק או

 :להל� כמפורט

 ;לעיל למפורט בהתא� שאושר התשלו� של מרכיביו את שיפרט ,הראשו� החלק

 .בהמש, כמפורט ,מהתביעה חלק לדחיית הנימוקי� את שיפרט, השני החלק

 המפורטי� המסמכי� במשלוח צור, יהיה לא, התביעה תשלו� על החלטה נתקבלה בו מקרה בכל

 .זו כללי� מערכת העתק למעט ,לעיל 'בסעי! ד

לפי  המחייבי� שינויי�ב זה סעי! הוראות יחולו, משפט בבית שנדונה תביעה על מדובר בו מקרה בכל

  .העניי� נסיבות

 בירור הפסקת או בירור המש- הודעת  .ז
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 כ, על בכתב הודעה לתובע תימסר, התביעה בירור לש� נוס! זמ� המנהלת לחברה יידרש א� )1

 הנדרשי� הנוספי� המסמכי� או המידע וכ� כאמור נוס! זמ� נדרש בגינ� בה הסיבות ויפורטו

 .התביעה בירור לש� מהתובע

 הודעת, תשלו� הודעת למשלוח ועד ימי� 90 כל לפחות לתובע תימסר כאמור בירור המש, תהודע )2

 :הבאי� במקרי� למעט, העניי� לפי ,דחייה הודעת או חלקי תשלו�

 ;משפטיות לערכאות התובע פנה א�

 או למידע דרישה הכוללות עוקבות בירור המש, הודעות 2 לו שנמסרו לאחר התובע הגיב לא א�

 נוספות הודעות יישלחו לא" כי צוי� לתובע האחרונה שבהודעה ובלבד התביעה בירור �למסמ, לש

  ".אחרת תגובה לקבלת עד או הנדרשי� המסמכי� יתקבלו ממנו לא א�

  .משפט בבית המתנהלת תביעה על יחולו לא זה סעי! הוראות

 תביעה התיישנות בדבר הודעה  .ח

 פסקה תיכלל ראשונה בירור המש, והודעת ייהדח הודעת ,חלקי תשלו� הודעת ,תשלו� הודעת בכל )1

 וכ�, הרלוונטיות הדי� להוראות בהתא� התביעה התיישנות תקופת את מיוחדת המציינת בהבלטה

 תביעה הגשת רק וכי ההתיישנות מרו1 את עוצרת אינה המנהלת לחברה הגשת התביעה כי יצוי�

 .מרו1 ההתיישנות את עוצרת משפט לבית

 להתיישנות הצפוי למועד שקדמה השנה במהל, לתביעה בנוגע לתובע נשלחתה אחרת הודעה כל ג� )2

 מרו1 כי בה ויצוי� ,הביטוח מקרה קרות מועד את וכ� התיישנות בדבר כאמור פיסקה התביעה תכלול

 .הביטוח מקרה קרות החל במועד ההתיישנות

 או דחייה עתהוד ,חלקי תשלו� הודעת ,תשלו� בהודעת התיישנות בדבר פיסקה נכללה לא א� )3

 ,להתיישנות הצפוי למועד שקדמה השנה במהל, שלא לתובע שנשלחה ראשונה המש, בירור הודעת

 עליה היה שבו הראשו� המועד שבי� הזמ� שתקופת לכ, שהסכימה כמי החברה המנהלת את יראו

 פסקת ובה הודעה בפועל ניתנה שבו המועד לבי� התיישנות את פסקת הכוללת ההודעה למסור

נמסרה  לא שבה הראשונה הפע� לגבי רק – זאת כל(תקופת ההתיישנות  במניי� תובא לא + שנותהתיי

 ).כמתחייב הודעה

 או דחייה הודעת ,חלקי תשלו� הודעת, תשלו� בהודעת התיישנות בדבר פיסקה נכללה לא א� )4

 אויר, להתיישנות הצפוי למועד שקדמה השנה במהל, לתובע שנשלחה ראשונה המש, בירור הודעת

 בשנה הראשונה ההודעה שליחת מועד שבי� הזמ� שתקופת לכ, כמי שהסכימה המנהלת החברה את

 תובא לא + ההתיישנות מועד ואת התיישנות פסקת הודעה הכוללת שליחת מועד לבי� האמורה

 כמתחייב הודעה נמסרה לא שבה הראשונה לגבי הפע� רק – זאת ג�(ההתיישנות  תקופת במניי�

 .)ההתיישנות למועד דמהשק השנה במהל,

  .משפט בבית המתנהלת תביעה על יחולו לא זה סעי! וראותה

 החלטה על השגה זכות בעניי� הודעה  .ט

 את מיוחדת בהבלטה המציינת פסקה תכלול דחייה הודעת או חלקי תשלו� הודעת ,תשלו� הודעת כל

 :הבאות זכויות התובע
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 התובע של זכותו לרבות, בתקנו� שנקבעו ככל, השגה להגשת והדר, מהי וכ� ההחלטה על להשיג )1

 .מטעמו מומחה של דעת חוות להגיש

 נית� שבו והאופ� הממונה פרטי את וכ� בחברה הציבור פניות על הממונה בפני השגתו את להביא )2

 .אליו לפנות

 שוק על הממונה בפני או שיפוטית ערכאה בפני זה ובכלל ,נוספי� גורמי� בפני השגתו את להביא )3

 .האוצר במשרד וחיסכו� טוחבי ,ההו�

  .משפט בבית המתנהלת תביעה על יחולו לא זה סעי! הוראות

 זכאות של מחודשת בדיקה  .י

 פי על תפעל ,עיתיי� תשלומי� לקבלת תובע של זכאותו מחדש לבדוק המבקשת מנהלת חברה )1

 .בתקנו� לכ, שנקבעו הכללי�

 ע� לתובע יימסרו עיתיי� תשלומי� לקבלת תובע של זכאותו בדבר מחודשת לבדיקה הכללי� )2

 .האינטרנט באתר יפורטו וכ� ,החלקי התשלו� הודעת או התשלו� הודעת

 .בה� יישא לא התובע, לעיל כאמור מחדש בדיקה לצור, עלויות תידרשנה א� )3

 עיתיי� תשלומי� להפסיק או להקטי� יש כי יתברר, לעיל כאמור מחודשת מבדיקה כתוצאה א� )4

 ,שנקבעו תנאי� ובהעדר ,בתקנו� לכ, שנקבעו כללי� פי על ינויהש ייעשה ,המשולמי� לתובע

 א, התשלומי� הפסקת או הקטנת מועד לפני ימי� 30 לפחות על השינוי הודעה לתובע תימסר

 הראו שנעשתה הבדיקה שממצאי לפני לא מקרה ובכל ,האמור המועד לפני ימי� +60 מ יותר לא

 .התשלומי� את להפסיק או להקטי� יש כי

 תשלו� את להפסיק או להקטי� ההחלטה ביסוד המונחי� הנימוקי� כל את תכלול שינוי עתהוד

 בשינויי�, מומחה דעת וחוות דחייה הודעת לעניי� ההוראות עליה ויחולו, התשלומי� העיתיי�

 להפסיק או להקטי� הכוונה על הודעה לתובע שנמסרה לאחר רק השינוי ייעשה מקרה בכל .המחויבי�

 ;�התשלומי את

 בגי� סכומי� השבת לדרוש המנהלת החברה של מזכותה לגרוע כדי לעיל באמור אי� ,ספק הסר למע�

  .האמור השינוי ביצוע מועד טר� ביתר תשלומי� ששולמו

 מומחה בעזרת תביעה בירור  .יא

 תימסר ,בנוכחותו שלא או התובע בנוכחות במומחה תביעה בירור לש� להיעזר צור, יהיה א� )1

 כי לו ויימסר, התביעה לבירור בקשר המומחה של תפקידו לו יובהר ,לתובע שהודעה מרא כ, על

 זאת כל) המומחה בעזרת התביעה בירור במהל, מטעמו במומחה או להיווע1 מיוצג להיות זכותו

 ).סמויה חקירה במסגרת בחוקר מדובר א� אלא –

 בעובד מדובר א� אלא פשרה יציע ולא בחלקה או במלואה תביעה ידחה לא לעיל כאמור מומחה )2

 .תביעות יישוב עיסוקו שעיקר ,המנהלת החברה

 מומחה דעת חוות  .יב
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 באופ� תיער,, התביעה יישוב לצור, המנהלת החברה תסתמ, שעליה מומחה של דעת חוות כל )1

 ,המומחה של ותפקידו המקצועית השכלתו ,תוארו ,שמו את ותכלול ,תהיה מנומקת ,מקצועי

 .הדעת חוות בעריכת עליה� הסתמ, מחההמו אשר המסמכי� כל רשימת ואת

 .ביטוח תגמולי לקבלת המבוטח לזכות במישרי� תתייחס לא לעיל כאמור מומחה של דעת חוות )2

 חוות תימסר ,תביעה יישוב במסגרת מומחה של דעת חוות על המנהלת החברה שתסתמ, ככל )3

 בדבר או צאותיוותו התביעה בירור מהל, בדבר הרלוונטית ההודעה במועד מסירת לתובע הדעת

 שמסר והמסמכי� ההודעות כל של רשימה תצור! הדעת לחוות. הזכאות של מחודשת בדיקה

 כתיבת לצור, מטעמו למומחה או המנהלת לחברה התובע

 יימסרו ,כאמור והמסמכי� הודעות(הדעת  חוות נסמכת שעליו נוס! מסמ, כל וכ� ,הדעת חוות )4

 ).בקשתו לפי לתובע

 תימסר, )פסיכיאטרית דעת חוות כגו�( די� פי על חסויה שהיא ומחהמ דעת בחוות מדובר א� )5

 .חסויה דעת בחוות מדובר מדוע הסבר בכתב הכוללת הודעה לתובע

 ציבור בפניות וטיפול תשובות מת�  .יג

 פניות על לממונה נשלחה א� בי�, תובע או מבוטח של בכתב פניה לכל בכתב תשיב המנהלת החברה

 +מ יאוחר לא מקרה ובכל ,העניי� בנסיבות סביר זמ� תו,, המנהלת בחברה אחר לגור� ובי� א� הציבור

  .קבלת הפניה ממועד ימי�  30

 העתקי� מת�  .יד

 ממועד עסקי� ימי 14 בתו,, מהתקנו� מ� העתק, בקשתו לפי ,לתובע תמסור המנהלת החברה )1

 .הבקשה קבלת

 .נטרנטהאי באתר שנמצא התקנו� לנוסח תובע להפנות נית�, לעיל האמור למרות )2

 מכל, עליו חתו� התובע אשר מסמ, מכל העתקי� ,בקשתו לפי ,לתובע תמסור המנהלת החברה )3

 ,התובע הסכמת מכוח אצלה התקבל אשר מסמ, מכל או ,התובע ידי על לה נמסר אשר מסמ,

 .הבקשה קבלת ממועד עסקי� ימי 21 בתו,

 דחייה והודעת הנמקה  .טו

 ")דחייה הודעת" :להל�( בכתב הודעה לתובע תמסור + תביעה דחיית על מנהלת חברה החליטה )1

 במועד שנקבעו הסייג או התניה, התקנו� תנאי של פירוט לרבות ,הדחייה כל נימוקי יפורטו שבה

 . התביעה נדחית בשל� אשר, הדי� הוראות או ,הביטוחי חידוש הכיסוי במועד או ההצטרפות

 שלא נוס! נימוק כל ,דחייה תהודע לתובע שמסרה לאחר, להעלות רשאית אינה מנהלת חברה )2

 :מהבאי� יותר או אחד בהתקיי� אלא, בהודעת הדחייה פורט

 על סבירה שקידה לאחר לדעת עליו היה ולא ידע לא הוא הדחייה הודעת מסירת במועד  .א

 ;הנוס! הנימוק שביסוד עובדות

 :התביעה לדחיית כנימוק הבאי� מהנימוקי� אחד נכלל הדחייה בהודעת  .ב

 ;התיישנות טענת .1



  
  

} 65 {  

 ;תקפה פוליסה של קיומה היעדר .2

 חוזה לחוק 68 סעי! להוראות בהתא� ',ג לצד ביטוח תגמולי לתשלו� המבוטח התנגדות  .ג

 ;1981 +א"התשמ הביטוח

 לאחר שחל עליו� או מחוזי משפט בית בידי שנקבע בפסיקה שינוי על מבוסס הנוס! הנימוק  .ד

 ;הדחייה הודעת מסירת

 בשל הביטוח פרטי לד! התווס! אשר, לתובע ייחודי יגסי או תניה על מבוסס הנוס! הנימוק  .ה

 ;התובע של מאפייניו

 .מרמה הנו הנוס! הנימוק  .ו

 שביסוד עובדות על לדעת עליה היה ולא ידעה לא מנהלת החברה ההודעה מסירת במועד  .ז

 החברה של תביעות מחלקת מנהל של ,היתר בי� ,אישור לכ, א� נית� או הנוס! הנימוק

 :להל�( החברה של המשפטי היוע1 ושל האמור התפקיד את שממלא מי של או, המנהלת

 )."פנימי גור� אישור"

 .המנהלת החברה על כספי עיצו� הטלת לגרור עשויה פנימי גור� באישור נימוקי� העלאת )3

 ומסמכי� מידע שמירת  .טז

 אצלו מבוטח הוא עוד כל ,למבוטח הנוגעי� והמסמכי� המידע כל את תשמור המנהלת החברה )1

 .כאמור מבוטח להיות שחדל לאחר שני� שבע לפחות של תקופה ולמש, ,קר� באותה

 הנוגעי� והמסמכי� המידע כל את תשמור המנהלת החברה ',קט� א סעי! מהוראות לגרוע מבלי )2

 שבע לפחות של תקופה למש,, מתחדשת פוליסה או טווח ארוכת פוליסה או פי תקנו� על לתביעה

 .יעההתב של הסופי היישוב ממועד שני�

 ,הכוללת רשומה תביעה כל בגי� תשמור המנהלת החברה ',א קט� סעי! מהוראות לגרוע מבלי )3

 ,הפנסיה בקר� החשבו� מספר ,התקנו� ומהדורת סוג, המבוטח ש�, ש� התובע את ,העניי� לפי

 התביעה של הסופי היישוב ומועד אופ�, התביעה מספר ,ביטוח סו! ומועד ביטוח תחילת מועד

 ).דחייה או חלקי לו�תש, תשלו�(

 ,הראשו� התשלו� וסכו� מועד ג� יישמרו + עיתי תשלו� שהוא חלקי בתשלו� או בתשלו� )4

 .ההצמדה ומנגנו� התשלו� תקופת

 דיני� שמירת  .יז

 – כי בזאת מובהר ,ספק הסר למע�

 ההוראות לרבות, די� כל הוראות על מוסיפות זה חוזר לפי כללי� ומערכת זה חוזר הוראות )1

 .כאמור די� כל מהוראות לגרוע כדי בה� ואי� ,חוזרי� אחרי�ב הקבועות

 ,די� כל פי על המבוטח של מזכותו לגרוע כדי זה חוזר לפי כללי� ומערכת זה חוזר בהוראות אי� )2

 .ביטוח הפיקוח לחוק 108 סעי! לפי פיצוי זכותו לתבוע זה ובכלל

  המצורפת הכללי� למערכת בהתא� המועדי� סיכו�

  ו התקופה המועד א הפעולה
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 ימי עסקי� 14 דרישה מידע ומסמכי� נוספי�

 ימי� 30 מסירת הודעה בדבר מהל- בירור התביעה ותוצאותיו

 ימי� 90כל  מסירת הודעת המש- בירור תביעה

מסירת הודעת שינוי לגבי הקטנת תשלומי� עיתיי� או 

 הפסקת�
 ימי� 30+60

 ימי עסקי� 14 העברת העתק מפסק די� או הסכ�

 ימי עסקי� 14 ירת מידע בדבר קיומה של פוליסהמס

 עסקי� ימי 7 הודעה למבוטח על דרישת תגמולי ביטוח של צד שלישי

 ימי� 30 מענה בכתב לפניית ציבור

 

  


