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 פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים

 

 הגדרות .1

 

 שלהלן, יתפרשו כמבואר לצד שמם: ןהמונחים בתקנו (א)

 

כה עמית או שאיריו בפנסיה, בהתאם המז אירוע    "אירוע מזכה"  

להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות ההסדר         

    .התחיקתי        

 

התגוררה ש, פטירתובמועד  עמיתה בת זוגו של   "אלמנת עמית"

במשך שנה  בית משותף-עמו וניהלה עמו משק

 עמיתה בת זוגו של  או לפחות לפני פטירתואחת 

למען הסר ספק, . ילד לווילדה  במועד פטירתו

הפרדת מקום מגורים בין בת הזוג לבין העמית 

עקב נסיבות שאינן תלויות בעמית ואינן מצביעות 

על ניתוק החיים המשותפים )כדוגמא: שהייה 

במוסד סיעודי/ גריאטרי( לא תגרע מהגדרתה של 

  בת הזוג כאלמנתו של העמית.

   

 פנסייתפרישתו לעד במופנסיונר בת זוגו של ה  "אלמנת פנסיונר"

הפנסיה ששולמה לפנסיונר חושבה ש ,זקנה

  נתוניה.ל בהתאם

   

 

שהוכר לרבות מי , לעמית / פנסיונר נשוימי שהנו   " זוג-בן" 

בהחלטה של ערכאה שיפוטית מוסמכת כידוע 

 בציבור של העמית או של הפנסיונר. 

 

 ( שנים.64לאישה: ששים וארבע )  "גיל פרישה"

 ( שנים.67ושבע ) לגבר: ששים  

( לחודש העוקב בו הגיע/ה 1) אשר יהא מהראשון  

העמית/ה לגיל האמור או במועד אחר שייקבע 

 בהוראות ההסדר התחיקתי. 

  

תשלומים לקרן בגין העמית לפי הוראות תקנון   "דמי גמולים"

 זה. 
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תקנות מס  ;פקודת מס הכנסה ]נוסח משולב  "ההסדר התחיקתי" 

לאישור ולניהול קופות גמל(, )כללים  הכנסה,

 )להלן:"תקנות מס הכנסה"( 1964 –התשכ"ד 

 (,ביטוחשירותים פיננסיים ) חוק הפיקוח על

שירותים  חוק הפיקוח על,;1981 –התשמ"א 

)להלן:  2115 –התשס"ה  פיננסיים )קופות גמל(

"חוק קופות הגמל"(; חוק הגנת השכר, התשי"ח 

כל  ,ןוכ --)"להלן:"חוק הגנת השכר"( 1958 –

החוקים, התקנות, ההוראות והצווים 

כפי שיהיו בתוקף מעת לעת,  הממשלתיים,

הקובעים מדי פעם בפעם את התנאים אשר 

לפעול, ו/או על החברה המנהלת לפיהם על הקרן 

 הוראותלרבות  -להשקיע ולהלוות כספים 

 .כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת הממונה

 

שניתן  ,פנסיה בע"מהול קרנות ני – יובלים""   "החברה המנהלת"

או כל מי  ,לה רישיון מבטח בענף ביטוח פנסיה

 .בהתאם לדיןושיבוא במקומה 

 

ידי -"מדד המחירים לצרכן" המתפרסם על  "המדד"

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

סכון במשרד יביטוח וח הממונה על שוק ההון,  "הממונה" 

 ח. , לרבות תחת סמכותו כמפקח על הביטוהאוצר

 

קרן : משלימהקרן פנסיה  -מנהלים  יובלים  "הקרן"

 חדשה כללית, כמשמעותה בתקנות מס הכנסה,

 .החברה המנהלתשבניהול 

 

לחוק הביטוח  2השכר הממוצע לפי סעיף   "השכר הממוצע במשק"

כפי שיהיה  ,גמלאות ודמי ביטוח ןלענייהלאומי 

 בתוקף מעת לעת.

 
 ,1965 – התשכ"ה וק הירושהפי דין לפי ח-יורש על   "יורש" 

  צוואה. פי-עלאו יורש 

   

אשר תחושב  ,יתרת הזכאות הצבורה של העמית  " "יתרת זכאות צבורה 

על בסיס דמי הגמולים שישולמו לקרן בגין 

בתוספת כספים המועברים לזכות  ;העמית
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 העמית מקרנות פנסיה חדשות כלליות אחרות

וק כהגדרתו בחמכל "מוצר פנסיוני"  ו/או

הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ 

 2115 –פנסיוני ובשיווק פנסיוני( התשס"ה 

)להלן:"מוצר פנסיוני"(, ככל שההעברה כאמור 

תתאפשר על פי הוראות ההסדר התחיקתי, 

 לעמיתשהושגה תשואת הקרן או ניכוי ובתוספת 

 ;כפי שתעודכן מדי חודש ,לפי תמהיל ההשקעה

ובניכוי חלק  כל שיחול,העודף האקטוארי כ

 ידי-על / הועברה מהיתרה הצבורה שנמשכה

גרעון אקטוארי  ;/ הועברה העמית, ככל שנמשכה

כמפורט בתקנון  ובניכוי דמי הניהול)ככל שיחול(, 

 זה. 

 

המדד המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית    "מדד"

 לסטטיסטיקה הידוע כ"מדד המחירים לצרכן". 

 

בטופס ההצטרפות בעת ככזה יינו מי שהעמית צ   "מוטב"

העמית  ידי-עלהצטרפותו אל הקרן, וכפי שעודכן 

 מעת לעת. 

 

בנספח כל אחד ממסלולי ההשקעה המפורטים   "מסלולי השקעה"

לתקנון זה, לרבות שינויים שיחולו בהם   "ט"

מעת לעת, כפי שייבחרו על ידי העמית / הפנסיונר 

 ן זה להלן.ועל פי הוראות תקנ

 

 העמיתיםשעובדיו נמנים עם תאגיד ו/או אדם   "מעסיק

ן בהתאם לתקנותשלומים בקרן והמשלם עבורם 

 זה.

 

   .מי שמקבל מהקרן קצבת זקנה, קצבת שאירים   "מקבלי פנסיה"

  

דמי  משולמים או שולמו בגינו ;קרןלמי שהצטרף   "עמית"

 ;זקנה מהקרן פנסיית תואינו מקבל ;גמולים

 12קרן )בהתאם לסעיף וטרם הופסקה חברותו ב

     לתקנון זה(.

       



 8 

יחיד המשלם כספים לקרן בעד עצמו, לרבות   "עמית עצמאי"

עובד המשלם כספים כאמור בלא תשלום מקביל 

  של מעבידו. 

  

שהוא עובד אשר מעבידו משלם בעדו לקרן  עמית  "עמית שכיר"

   כספים בגין הפרשות עובד ומעביד.

 ,עתודה המשמשת להפחתת התנודתיות בפנסיה  "עתודה למקבלי פנסיה"

שמקורה בהנחות התשואה ו/או בשינוי הנחות 

ריבית ההיוון לחישוב התחייבויות הקרן כלפי 

מקבלי הפנסיה. העתודה תהייה בשיעור שלא 

מהתחייבות הקרן כלפי מקבלי  1%יעלה על 

 הוראות הממונה. פי-עלהפנסיה, ותנוהל 

 

הקרן  ידי-עלהמשולמים  תשלומים חודשיים  "פנסיה"

 העמית. שֵאריאו ל ושֵארילפנסיונר או ל

 

זקנה בהתאם  פנסייתמי שמקבל מהקרן תשלומי   "פנסיונר"

 לתקנון הקרן. 

 

 כהגדרתה מעת לעת בחוק קופות גמל.   "קופת גמל משלמת לקצבה"

 

  .אלמן או אלמנה   "שאירים"

 

 "שיעור עודף אקטוארי/ 

שיעור  -אקטוארי לעמית  ןעודף או גירעו שיעור   שיעור גירעון אקטוארי"

אקטוארי הנובע מגורמים  ןעודף או גירעו

דמוגרפיים בלבד, בהתאם לתוצאות המאזן 

 האקטוארי ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. 

 

אקטוארי למקבלי  ןעודף או גירעו שיעור  

אקטוארי  ןשיעור עודף או גירעו -הפנסיה 

אקטוארי  ןודף או גירעולעמית, בצירוף שיעור ע

בהנחות התשואה על נכסי הקרן  ההנובע מסטיי

המשמשים לכיסוי התחייבויותיה למקבלי 

ומשינויים בשיעורי הריבית להיוון  ,הפנסיה

מסך  1%ההתחייבויות האמורות, העולה על 

בהתאם  לוהכ - ההתחייבויות האמורות
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לתוצאות המאזן האקטוארי ובכפוף להוראות 

 תי. ההסדר התחיק

     

 השנה האזרחית. ןלמניי  "שנה/חודש"

  

הבטחת תשלום פנסיה חודשית לתקופה   "תקופת הבטחת קצבה"

 -חודשים  61/121/181/216/241מינימאלית בת 

בהתאם לבחירת הפנסיונר, ובלבד שגילו של 

הפנסיונר בסיום תקופת ההבטחה לא יעלה על 

 ( שנים. 85שמונים וחמש )

 

שיעור הרווחים החודשיים או השנתיים, לפי  ת" "תשואת הקרן לעמי

בגין נכסי  העניין, שתשיג הקרן על השקעותיה

בכל אחד ממסלולי ההשקעה  ,העמיתים

 הקיימים בקרן כפי שנבחרו על ידי העמית 

הוראות הממונה ותקנות מס  פי-עלושתחושב 

 הכנסה.

    

שנתיים, לפי שיעור הרווחים החודשיים או ה  "תשואת הקרן למקבל פנסיה"

העניין, שתשיג הקרן על השקעותיה בגין נכסי 

בכל אחד ממסלולי ההשקעה  ,הפנסיונרים 

 הפנסיונרים הקיימים בקרן כפי שנבחרו על ידי 

הוראות הממונה ותקנות מס  פי-עלושתחושב 

 הכנסה.

 פירושים .2

 

 קוק.יו היו ח, כאילן זהתקנוהוראות תחולנה על  -1981הוראות חוק הפרשנות, התשמ"א )א(

 

בלשון יחיד, אף בלשון רבים במשמעו, ומילים המופיעות במין זכר אף במין  ןכל האמור בתקנו )ב(

 הוראה מפורשת אחרת. ן, אם אין בתקנופךיולהנקבה במשמען 

 

 .מהתקנוןנפרד -מהווים חלק בלתי ןהנספחים לתקנו (ג)

 

 כללי 

 

בהתאם להוראות ההסדר החברה המנהלת בכל נושא אשר אינו מוסדר בתקנון זה תפעל  א() 

  התחיקתי, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.
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ההסדר  תקנון זה ולהוראות הקרן לא תקנה זכויות ולא תשלם כספים בניגוד להוראות )ב(

 התחיקתי. 

 

ניהול הקרן, לרבות כל שינוי שיחול בה, יהא בכל עת בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר  )ג(

וכן  - ינה בתוקף מעת לעת, לרבות הוראות תקנות מס הכנסהכפי שתהי ,התחיקתי

  כפי שיינתנו מעת לעת. ,בהתאם ובכפוף להוראות הממונה 

 

  מקרה של סתירהכל האמור בתקנון זה יפורש בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. בכל  )ד(

  הוראות ההסדר התחיקתי.  תגברנה  ,בין הוראות התקנון להוראות ההסדר התחיקתי

 

 גיל .3

  

של העמית/ הפנסיונר/ קבע לפי תאריך הלידה יי ם,שֵאריהשל העמית ו/או הפנסיונר ו/או  םגיל )א( 

או לפי  ,קרןאל הבמועד ההצטרפות לראשונה תעודת הזהות של העמית כפי שמופיע ב ,םשֵאריה

ודת בתענרשמה  .כפי שיהיה רשום בתעודת זהות עדכנית בעת האירוע המזכהתאריך לידה אחר 

ביוני של אותה  31ביום  וכמי שנולד םשֵארי/בפנסיונר/ ביראו בעמית - הזהות שנת לידה בלבד

 שנה.

 

 1-יחושב לפי מספר השנים והחודשים שעברו מה ם,שֵאריהשל העמית ו/או הפנסיונר ו/או  םגיל (ב)

 החישוב.העוקב לחודש  יהקלנדארחודש ב 1-ועד התם שלאחר חודש ליד יהקלנדארחודש ב

 ארית.יתתבצע לפי אינטרפולציה לינ ,גיל-בתוך שנת .ביניים יאגילת מקדם פנסיה להתאמ

     

ר ולשנת לידתו, יחושב המקדם או לגיל השֵא  ,בכל מקרה שאין מקדם לגיל העמית ולשנת לידתו (ג)

 . החברה המנהלת הוראות הממונה וטבלאות מפורטות  יהיו במשרדי פי-על
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 הקרןותשלומי  פרק שני: מקורות הכנסה

 

 מקורות ההכנסה של הקרן .4

  

 המפורטים להלן: אלהכל מקורות ההכנסה של הקרן יהיו  בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, 

 

בהתאם להוראת  , בניכוי דמי הניהול הנגבים מן העמיתיםאל הקרןבפועל המועברים  דמי גמולים (א)

 תקנון זה. 

ובניכוי  התאם להנחיות הממונהב ,ההוצאות השקע, בניכוי רווחים המצטברים על כספי הקרן (ב)

 לתקנון זה. 9דמי ניהול כאמור בסעיף 

  הקרן הנה אפשרית על פי הוראות  ממוצר פנסיוני אחר שהעברה ממנו אלכספים שיתקבלו  )ג(

  ההסדר התחיקתי. 

 ריבית פיגורים ופיצויי הלנה בגין איחור מעסיק בתשלום דמי גמולים.  )ד(

 

 תשלומי הקרן .5

  

 : , בהתאמההמפורטים להלן םתשלומיאת ה לעמיתיה תשלם  הקרן   א()   

 
 זקנה. פנסיית (1)

  .ועל פי הוראות תקנון זה , אלמנת עמית פנסייתאו  זקנה פנסייתשל  היוון (2)

 .יתרת הזכאות הצבורה )במקרה של משיכת כספים( (3)

 פנסיונר. שֵארי פנסיית (4)

 אלמנת עמית. פנסיית (5)

 

כמפורט הינה  ,ושיעורם באשר לתשלומים, מועדיהם מקבלי הפנסיההעמיתים ו זכאות (ב)

 קנון זה ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת. תבהוראות 

   

 השקעות .6

 

 ההסדר התחיקתי.תקנון זה ולהוראות להוראות  בכפוףכספי הקרן יושקעו 

 

 התשלומים לקרן .7

   

המועד המוקדם  עדו - ישולמו לקרן מדי חודש ,ית שכירעמהמשולמים לקרן בגין דמי הגמולים  )א( 

  "(:מועד תשלום דמי הגמוליםמבין אלה, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי )להלן: "

  מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד. עסקים ימישבעה  (1)  

 עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.-חמישה (2)  
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 אחת לתקופה, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. עמית עצמאי ישולמו עבור דמי הגמולים ב (ב) 

"התשלום עמית יהיה רשאי לשלם לקרן דמי גמולים באופן רטרואקטיבי )להלן:  (ג) 

לתקנון זה  8-ו 7(. ביצוע התשלום הרטרואקטיבי יעשה בכפוף להוראות סעיפים הרטרואקטיבי"

  תי. ההסדר התחיקולהוראות 

 

 ביצוע תשלומים באיחור .8

  

 לעיל, תגבה 7 בהתאם למועדים המפורטים בסעיף שכיר לא שולמו לקרן דמי גמולים בשל עמית )א(

החברה המנהלת מהמעביד בגין הפיגור כאמור את דמי הגמולים בתוספת ריבית פיגורים בהתאם 

נסה ובלבד שריבית לתקנות מס הכ 22להוראות ההסדר התחיקתי ובכלל זה הוראת תקנה 

  לעמית בתקופת הפיגור. הפיגורים לא תפחת משיעור תשואת הקרן

 

 לעיל וכן, 7בסעיף  לא שילם מעסיק את דמי הגמולים המגיעים ממנו ומעובדיו במועדים שנקבעו (ב)

רשאית לתבוע מהמעסיק פיצויי הלנה ו/או שיפוי  חברה המנהלתבחוק הגנת השכר, תהא ה

  .השכרכמפורט בחוק הגנת 

   

 ניהולה דמי  .9 

 

 דמי ניהול לעמיתים: 

 

 %2הקרן )עמיתי מסך נכסי  1.1652 %החברה המנהלת תגבה מדי חודש בחודשו שיעור של עד  

 בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.  לוהכ - בחישוב שנתי(

 

 :פנסיה ימקבלדמי ניהול ל

 

 1/2%מסך נכסי הפנסיונרים בקרן ) 1.141א. החברה המנהלת תגבה מדי חודש בחודשו שיעור של % 

 בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.  לוהכ - בחישוב שנתי(   

   

      ב. שיעור דמי הניהול שייגבו מפנסיה שתשולם לפנסיונר לא יעלה על שיעור דמי הניהול שהיה קבוע

 בתקנון קרן הפנסיה במועד הצטרפותו והכל בכפוף להסדר התחיקתי.       

 

  והמקדמים שמפורטים בנספחי התקנון נון איזון אקטוארימנג .11

 
על בסיס ההנחות שנקבעו בחוזר  ,אקטואר הקרן ידי-עלהמקדמים בנספחים לתקנון חושבו  )א(

 (: "החוזר ": )להלן 17.5.17מיום  2117 – 3 – 6: חוזר פנסיה הממונה 
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  .3.48% של תשואה ריאלית אפקטיבית שנתית בשיעור ( 1)

 .בהוראות האוצר 4פלפי לוח  -וחות תמותה לפנסיונרים ל (2)

 .בחוזר 8והמודל המוצג בסעיף  7לפי לוח פ -קצב ירידה בתמותה  

 .בחוזר 5פלפי לוח אלמנים/אלמנות לתמותה לוחות  (3)

 .בחוזר 8והמודל המוצג בסעיף  7לפי לוח פ -קצב ירידה בתמותה  

 לפי הנתונים האישיים של המבוטח. –זקנה  פנסייתבעת הפרישה ל –נישואים  (4)

. ו/או בהוראות ההסדר התחיקתי המקדמים יהיו בתוקף כל עוד לא יחול שינוי בהוראות שבחוזר (5)

 יחושבו המקדמים מחדש.- ו/או בהוראות ההסדר התחיקתי שבחוזר ויחול שינוי בהוראות היה

  

רטים בנספחי התקנון, בהתאם יעודכנו המקדמים המפו - ההנחות האקטואריות ננהתתשאם  )ב( 

 להנחות האקטואריות החדשות ובכפוף לאישור הממונה. 

  

ההוראות לדיווח כספי של קרנות  פי-עלכולל של הקרן,  ייערך מאזן אקטואריתקופה לאחת  (ג)

 "( ובכפוף להוראות הממונה. הוראות הדיווחפנסיה חדשות שקבע הממונה )להלן: "

 

תעודכן יתרת הזכאות הצבורה  - רעון אקטוארי לעמיתיעור עודף או גנקבע במאזן האקטוארי שי  

 של כל עמית, בהתאם לאותו שיעור. 

 

יעודכנו הפנסיות  -אקטוארי למקבלי פנסיה  גירעוןנקבע במאזן האקטוארי שיעור עודף או   

 בהתאם לאותו שיעור, ויעודכן גובה העתודה למקבלי פנסיה בהתאם להוראות הדיווח.

 

עריכת המאזן האקטוארי והחישובים הנגזרים ממנו לצורך ביצוע פעולות לפי הוראת סעיף זה,  )ד( 

וכן ביצוע העדכונים ביתרות הזכאות הצבורות ובפנסיות בהתאם להוראת סעיף זה, יבוצעו 

 בכפוף להוראות הדיווח ולהוראות ההסדר התחיקתי. 
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 פרק שלישי: החברות בקרן

 

 ההצטרפות לקרן .11

 

 כל התנאים המפורטים להלן:בהתמלא יהפוך לעמית בקרן אדם  

 

 .בקשה להתקבל כעמית בקרןו/או הוגשה בעבורו הגיש  (1) 

  החברה המנהלת.ידי -כעמית, אושרה על לקרן בקשתו להתקבל (2) 

  .בעבורו דמי גמולים חודשיים התקבלו  (3) 

 שנים או יותר. 18גילו  (4) 

 

 הפסקת חברות בקרן .12

 

 אחד מאלה:-של עמית בקרן תפסק בקרות כל חברות

 

 בעת פטירת העמית. (1)

 העמית מהקרן.של  כל יתרת הזכאות הצבורה או העברת משיכתבעת  (2)
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  :השקעהמסלולי  – יפרק רביע

 :לעמיתים ולפנסיונרים המסלולי השקע .13

 :לעמיתיםהשקעה  ימסלול 

שייבחרו על בקרן ההשקעה  ימסלולר העמית בשיופקדו בקרן בעבו החברה תשקיע את דמי הגמולים 13.1

בהרכבם כפי  ן זהולתקנ בנספח "ט"והמפורטים  או במועד מאוחר יותר ידו במועד ההצטרפות 

 שיהיה בעת הבחירה.  

ההשקעות במסלולי ההשקעה תבוצענה בהתאם למדיניות ההשקעה שנקבעה בכל אחד ממסלולי  13.2

 נין זה.בעהתחיקתי  ההשקעה ובכפוף להוראות ההסדר  

 :מסלולי השקעה לפנסיונרים 

בקרן שייבחרו על ידי הפנסיונר ההשקעה  ימסלולהחברה תשקיע את כספי הפנסיונרים שבקרן ב 13.3

  כפי שיהיה בכל עת. םבהרכב לתקנון זה בנספח "ט"והמפורטים  טרם פרישתו לפנסיה 

על ידי  קבעהבהתאם למדיניות ההשקעה שנ נהתבוצעלפנסיונרים ההשקעה  יההשקעות במסלול 13.4

 בענין זה. תחיקתיובכפוף להוראות ההסדר ההאורגנים המוסמכים בחברה  

  

  עמיתידי ה –על השקעה מסלול בחירת  .14

מסלול ההשקעה אשר לפי מדיניות  במועד ההצטרפות לקרן יקבע העמית, בטופס ההצטרפות, את (א)

שבו מרכיב התגמולים ייח ,לצורך ביצוע ההשקעות מובהר כי .ההשקעות שלו יושקעו כספיו בקרן

 של העובד והמעביד כמרכיב אחד. 
 

אלא אם קבע המעביד בהוראה בכתב  ,"ברירת המחדל"במסלול  ופיצויים יושקעכספים בגין רכיב  (ב)

  יושקעו במסלול שייקבע על פי שיקול דעתו של העמית עצמו.ם כאמור כי הנו מאשר כי כספי

   בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.
 

ץ את תנאי האישור הכללי בדבר תשלומי בו קיים הסכם בין המעביד לעמית, המאֵמ בכל מקרה ש (ג)

לחוק  14סמכותו לפי סעיף  חמכוהשר  ידי-עלמעבידים לקרן הפנסיה או לקופת ביטוח שהוצא 

 הפיצויים.  מסלול ההשקעה בו יושקעו כספים בגין רכיב את  העמיתיקבע  - פיצויי פיטורים
 

 ההשקעות בגין מלוא הכספים המועברים לקרן. מסלול יבחר את  עצמאי  עמית  (ד)
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ההשקעה לעמיתים שיהיו קבועים בתקנון הקרן מסלולי עשה מתוך יההשקעות תמסלול בחירת  (ה)

 במועד ביצוע הבחירה.

 

, מבלי עמיתשהתקבלו החל ממועד שינוי בזהות מעבידו של ה ,כספים בגין מרכיב הפיצויים  (ו)

  .יופקדו לאפיק ברירת המחדל - ההשקעה מסלולשצורפה אליהם הנחיה בדבר 
 

ההשקעות במועד שינוי  מסלול במקרה בו לא התקבלה הוראה מהעמית לשינוי למען הסר ספק,  (ז)

)למעט מרכיב הפיצויים( בהתאם  מהמעביד החדשהכספים המשולמים יופקדו בזהות מעבידו, 

 בכתב שהועברה ההשקעות שנקבע במועד הצטרפות העמית, או בהוראתו האחרונהלמסלול 

  , לפי המאוחר.לחברה המנהלת
 

 . "המחדל ברירת"במסלול  על מרכיביהםהשקעה, יושקעו הכספים מסלול בכל מקרה בו לא נבחר   (ח)

   

  פנסיה  מקבלי עבור  להשקעה מסלול בחירת  .15

, בהוראה מקבל הקצבהיקבע  קבלת תשלום הפנסיה הראשון לפני מועד ימים  61ולפחות בסמוך  (א)

מתוך אפיקי ההשקעה לפנסיונרים שיהיו  ,ההשקעות של היתרה הצבורה לזכותומסלול ת בכתב, א

 במועד ביצוע הבחירה.ויהיו פעילים  קבועים בתקנון הקרן

 

ההשקעות, תושקע היתרה הצבורה מסלול במקרה בו לא התקבלה הוראה מהפנסיונר באשר ל (ב)

 לפנסיונר.  "ברירת המחדל" מסלול ב

 ההשקעה  מסלול שינוי  .16

   :בכפוף לתנאים הבאים בכל עת, ההשקעות מסלול לשנות את רשאי  איה  העמית
 

אחד למשנהו לא תחשב כמשיכת כספים ו/או כפדיון כספים ממסלול השקעה העברת כספים  (א)

  .מס הכנסה בהתאם לתקנות

 

ההשקעה ממנו הם מועברים עד מסלול אחד לאחר, יזוכו בתשואת מסלול כספים המועברים מ (ב)

ההשקעה אליו מסלול ויהיו זכאים לתשואות  ,בפועל )כולל(סקים בו תתבצע ההעברה הע ליום

 . בפועל יום העסקים הראשון שלאחר יום העסקים שבו הועברו הכספיםמהחל הועברו, 
 

שיהיו בקרן  בכפוף לאמור לעיל בפרק זה, שינוי מסלול ההשקעות ייעשה מתוך מסלולי ההשקעה (ג)

 במועד עריכת השינוי בפועל. 
 

בקשה מנהלת בקשה בכתב. היגיש לחברה  ,השקעה אחד למשנהומסלול המבקש לעבור מ עמית  (ד)

יעשה זאת בכתב  .תחיקתיפי הוראות ההסדר ה –להעברת כספים בין מסלולי השקעה תבוצע על 

והשינוי יתבצע ע"י הקרן בתום החודש בו הוגשה הבקשה. בקשה שתוגש לאחר  ,חודשב 11-עד ל

   .בוצע בתום החודש העוקבת ,התאריך המצוין
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 סגירה ופתיחה של מסלולי השקעה  

 

ולקבוע אם סגירת המסלול תהיה סגירה כללית או סגירה  השקעה מסלול לסגור רשאית החברה (ה)

 עשה באישור הממונה. ילהפקדת כספים חדשים. כל סגירת מסלול ת

 

ם חדשים כספי של להפקדתם סגור ההשקעה מסלוליהיה  בסגירה להפקדת כספים חדשים (ו)

 הודעה החברה תשלחבסגירה מסוג זה . כלשהם, לרבות כספים המועברים ממסלולים אחרים

 החברה תבקש. בהודעה ההשקעה מסלול סגירתימים לפני  45 לפחותמעביד ולעמית מבוטח ל

ולהמציא את הסכמת המעביד לגבי  חדשים כספים להפקדת חלופי השקעה מסלולבחור לעמית המ

 עיל. )ג( ל14 עיל, אלא אם כן חלות הוראות סעיף)א( ל14 יים כאמור בסעיףמרכיב הפיצו
 

או לא המציא את הסכמת ממשלוח ההודעה, מים י 31מסלול השקעה חלופי בתוך עמית בחר הלא  (ז)

ברירת "למסלול השקעה עבורו המעביד לגבי מרכיב הפיצויים, יועברו הכספים החדשים שיופקדו 

  ע בהודעת החברה.במועד הסגירה שנקב "המחדל

 

 השקעה למסלול יועברושנצברו בו  הכספים, ולחלוטין ההשקעה מסלולייסגר  בסגירה כללית (ח)

עמית מעביד ולל כך על הודעה החברה תשלחבסגירה מסוג זה . אשר יוחלט על ידי החברה אחר

 מסלול בחורלעמית המ החברה תבקש. בהודעה ההשקעה מסלול סגירתימים לפני  45 לפחות

הכספים שנצברו במסלול שייסגר והכספים החדשים שיופקדו  יועברו שאליו חלופי עההשק

עיל, אלא אם כן חלות )א( ל14 ולהמציא את הסכמת המעביד לגבי מרכיב הפיצויים כאמור בסעיף

  לעיל.)ג( 14 הוראות סעיף

 

 או לא המציא אתההודעה,  ממשלוח מיםי 31 תוךמסלול השקעה חלופי בעמית בבחר הא ל (ט)

הסכמת המעביד לגבי מרכיב הפיצויים, יועברו הכספים שנצברו והכספים החדשים שהופקדו, 

  במועד הסגירה שנקבע בהודעת החברה. "ברירת המחדל"למסלול השקעה 
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  שקעות, ניהול חשבונות ודיווחה .17

, מתכונת העברת הכספים בין ותישיבות ועדת ההשקע ,וניהולםההשקעות במסלולי ההשקעות  (א)

  יבוצעו בהתאם  - בדוחות הכספיים של הקרן ותההשקע מסלולי ואופן הדיווח על  ות,ההשקע מסלולי 

 הסדר התחיקתי.להוראות ה
 

 השונים יבוצע בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. ותההשקעמסלולי ישוב התשואה בגין ח (ב)
 

 ,ההשקעה ולי מסלול ממסלשיעור דמי הניהול מהצבירה של כל את ותפרסם את התשואה החברה המנהלת 

  .להסדר התחיקתיבכפוף 
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 : חובת גילויחמישיפרק 

 חובת הצגת מסמכים .18

וכן  ,הנהנה מכוחם לפי התקנוןמהם או שֵארימפנסיונר, מרשאית לדרוש מעמית,  החברה המנהלת 

וזאת בכל עת במהלך "(, נהנהבפרק זה: " להלן ממעביד או ממעביד לשעבר של עמית או של פנסיונר )

להציג בפניה כל מסמך תקופת החברות בקרן מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה המוחלט של הקרן, 

מהקרן או לצורך בדיקת או תצהיר, לשם הוכחת פרטים בכל דרישה לתשלום פנסיה או כספים אחרים 

  .זה והוראות ההסדר התחיקתי תקנון, על פי הוראות המשך זכאותו של הפנסיונר לקצבה מהקרן והכל

 נכונים -שלילת זכויות בשל מתן פרטים בלתי .19

לשלול זכויות רשאית  החברה המנהלתלעיל, תהא  18בהמשך לדרישתה של הקרן בהתאם לסעיף  

שמסר לה, ביודעין או בלא  מנהנה -לפי שיקול דעתה  -לפנסיה או לכספים אחרים באופן מלא או חלקי 

 . התקנון פי-עללהשפיע על זכויותיו נכונים שיש בהם -פרטים בלתי ,בדיקה סבירה

  

  חובת הודעה על שינויים .21

 - בטפסי ההצטרפותלחברה המנהלת שמסר על כל שינוי בפרטים לחברה המנהלת ודיע בכתב יעמית  

, וזאת סמוך ככל זה לפי תקנון ולהשפיע על זכותעלול שעל כל שינוי אחר  יודיע ,ומבלי לגרוע מהאמור

 י. האפשר למועד השינו
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 זקנה פנסיית: שישיפרק 

 

  זקנה פנסייתבקשה לקבלת  .21

 

שנים יהא העמית רשאי להגיש לחברה המנהלת בקשתו  61בכל מועד לאחר הגיע העמית לגיל  (א)

 לחברה המנהלתבקשה בכתב יגיש העמית ימים לפני מועד הפרישה המבוקש  61לפנסיה.  ישהלפר

כל המסמכים בצירוף  ,לו על ידי החברה המנהלת אעל גבי טופס שיומצ ,לקבלת פנסיית זקנה

         .הנדרשים לעניין זה

   

זקנה לפי הוראות תקנון  פנסייתוהתגבשה זכאותו של העמית ל הבקשה והמסמכים כאמורהוגשו  (ב)

או מהתגבשות הזכאות, לפי  מהגשתםימים  61בתוך זקנה  פנסייתזכאותו של עמית ל תחל - זה

לא יבוצע  ,בכל מקרה ,אך ("זקנה פנסייתפרישה ל; ""הפרישה" –זה  קבפר)להלן המאוחר 

כפי  הפרישה מועד בחודש שיבוא מייד לאחרראשון זקנה לפני הה פנסייתבפועל של ם ותשלה

תעודת כפי שרשום ב ,לתאריך לידתויקבע בהתאם י. גילו של העמית במועד הפרישה שייקבע

     .לעיל 3ובכפוף להוראות סעיף הזהות של העמית 

   

 הזקנה פנסייתחישוב  .22

 

במקדם ההמרה  ,תחושב ע"י חלוקת יתרת הזכאות הצבורההזקנה שתשלם הקרן לעמית,  פנסיית (א)

אחת מהאפשרויות המפורטות להלן  פי-עלבנספחים המצורפים לתקנון זה,  יםהמפורט ,המתאים

 :זה ן)א( לתקנו21כאמור בסעיף  ,העמית בטופס הבקשה ידי-עלבחר ישת

זקנה שתשולם למשך כל ימי חייו בלא תקופת  פנסיית – זוג-בתלא לפנסיונר פנסיה ל (1) 

חלוקת יתרת הזכאות  ידי-עלתשלום לאלמנת פנסיונר. הפנסיה תחושב ובלא הבטחת קצבה 

שנת  ,בעת הפרישה גילומינו, ל בהתאם ,"א" בנספחבמקדמי ההמרה המפורטים  ,הצבורה

  .לידתו

זקנה שתשולם למשך כל  פנסיית – תקופת הבטחת קצבהעם  זוג-בתלא לפנסיונר פנסיה ל (2) 

 ,חלוקת יתרת הזכאות הצבורה ידי-על. הפנסיה תחושב ת קצבהימי חייו עם תקופת הבטח

בהתאם למספר חודשי ההבטחה שבחר, מינו,  ,נספח "ב"בבמקדמי ההמרה המפורטים 

  שנת לידתו.ובעת הפרישה גילו 

, פעמי-בתשלום חדתשלם הקרן  - הבטחת קצבהכאמור לפני תום תקופת  נפטר פנסיונר 

 -ואם אין לו מוטבים  ,בתקופת הבטחת הקצבהאת יתרת תשלומי הפנסיה  המוטבים,לידי 

במקדם ההיוון  ,הכפלת הפנסיה החודשית ידי-עליקבע י פעמי-חדהיורשים. התשלום הלידי 

ת הקצבה, שנותרו עד תום תקופת הבטחהמבוסס על יתרת החודשים  ,"ו" בנספחהמפורט 

 לתקנון.  24בכפוף לאמור בסעיף 
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 פנסייתזקנה שתשולם לפנסיונר למשך כל ימי חייו ו פנסיית – זוג-בתעם פנסיה לפנסיונר  (3) 

חלוקת  ידי-עלהפנסיה תחושב  .בהתאם לשיעור שייקבע בבקשת הפרישה ,פנסיונר שֵארי 

שנת מינו, לבהתאם בנספח "ג" רה המפורטים במקדמי ההמ ,יתרת הזכאות הצבורה 

הלידה של לאלמנה ושנת שיעור הפנסיה  מינה ,האלמנהגיל לידתו, גילו בעת הפרישה,  

 האלמנה. 

פנסיה שתשולם לפנסיונר למשך  – תקופת הבטחת קצבהעם ו זוג-בתעם פנסיה לפנסיונר  (4)

בהתאם לשיעור שייקבע  ,נרפנסיואלמנת העם תקופת הבטחת קצבה ופנסיה ל ,כל ימי חייו

במקדמי ההמרה  ,חלוקת יתרת הזכאות הצבורה ידי-עלבבקשת הפרישה. הפנסיה תחושב 

שנת לידתו, גילו שבחר, מינו,  ת הקצבהבהתאם לתקופת הבטח ,בנספח "ד"המפורטים 

אלמנתו. יתרת תשלומי הלידה של ושנת  שיעור הפנסיה מין, ,גילכמו גם בעת הפרישה, 

ופת הבטחת הקצבה לאלמנת הפנסיונר שנפטר לפני תום תקופת הבטחת תקהפנסיה ב

  לתקנון. 24–ו 23בכפוף לאמור בסעיפים  תשולם - הקצבה

 חודש הפטירה.כולל  ,משך כל ימי חייולהזקנה תשולם לפנסיונר  פנסיית (ג)

 

  הזקנה תשולם בראשון לכל חודש, בגין החודש הקודם. פנסיית (ד)

 

בנות בין חלוקת יתרת הזכאות הצבורה  ידי-עלתחושב  ,אחת זוג-בתר מפנסיה לפנסיונר עם יות )ד(

במקדמי  ,זוג ביתרת הזכאות הצבורה-וחלוקת חלקה של כל בת ,פי קביעת העמית-על ,הזוג

התאם , בהמפורטים בנספחים לתקנון זה, בהתאם לבחירת העמית בעת יציאתו לפנסיה המרה

 - ושנות לידתן מינן, בנות הזוג גילמינו ושנת לידתו,  , גיל הפנסיונר,זוג-בתלשיעור הפנסיה לכל 

 ובהתאם לאורך תקופת הבטחת הקצבה שנבחרה, אם נבחרה. 

  

 היוון .23

 
לו  הי לבקש להוון חלק מפנסיית הזקנה המגיעאיהיה רש ,עמית שטרם פרש לפנסיית זקנה  )א(

סכום פנסיית  ,ההיוון "( ובלבד שבמועד בקשתסכום הקצבה המבוקש להיוון" –מהקרן )להלן 

)ה(  23הינו לפחות סכום הקצבה המזערי כהגדרתו בסעיף  ,זכאי העמית לאחר היוון ההזקנה ל

סכום הקצבה " -)להלן  2115 – הלחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"

רה במקדם המ ,הכפלת סכום הקצבה המבוקש להיוון ידי-עלהיוון כאמור יבוצע  ."(המזערי

יובאו בחשבון  ,ן סכום הקצבה המזעריילעני .יתרתו הצבורה לפיו יבקש העמית להמיר את

קצבה ממקור " –סכומי קצבה להם זכאי אותו עמית מקופת גמל אחרת או ממעביד )להלן 

  בכפוף לקבלת אישור על קבלת הקצבה ממקור אחר. ,("אחר

 

לתקופה  ,שלו מהפנסיה החודשית 25%עד  וןפרש לפנסיית זקנה יהיה רשאי להוֵ שטרם עמית  )ב( 

  מהקרן (, אם סכום הפנסיה הראשונה אשר תשולם לו"תקופת ההיוון" -שנים )להלן  5של עד 

הכפלת סכום ידי -היוון כאמור יבוצע על קצבת מינימום.סכום מלאחר ההיוון,  ,תפחת לא

  . "ה" בנספחבמקדמי ההיוון של הקרן המפורטים הקצבה המבוקש להיוון, 
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של העמית לפני מועד פרישתו ימים  61תוגש בכתב )ב( לעיל  –לפי ס"ק )א( ו הבקשה להיוון  (ג) 

העמית יהיה רשאי לחזור בו מהבקשה בכל שלב עד  ן.התקנוהוראות פי -על ,זקנה פנסייתל

 .ע"ח הפנסיה המהוונת הראשון צוע התשלוםילב

 

 ,הפרישה מועדב הפנסיה העומדת לזכות העמית סךפי -יחושב עללעיל, לפי ס"ק )ב( ההיוון  )ד( 

 ובהתאם לאמור להלן:

 

 יחושב –( 3)א()22( או 1)א()22לפנסיונר שבחר באחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף  .1

סכום ההיוון ע"י הכפלת אותו חלק מהפנסיה שהעמית מבקש להוון, במקדם המפורט 

  .שנת לידתו של העמית ,מינו, גילו ,בהתאם לתקופת ההיוון המבוקשת, "הבנספח "

יחושב  –(4)א()22( או 2)א()22לפנסיונר שבחר באחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף   .2

  ע"י הכפלת אותו חלק מהפנסיה שהעמית מבקש להוון, במקדם המפורט ההיוון סכום

 .בהתאם לתקופת ההיוון המבוקשת ,"ו" בנספח

 

בהתאם לשיעור שתוקטן פנסיונר פנסיה חודשית, יקבל הלפי ס"ק )ב( לעיל, במשך תקופת ההיוון  (ה)

 ההיוון.

 

 90-לא יאוחר מתוך יבוצע ,()ב( לעיל –לפי ס"ק )א( ו )שהתבל מהיוון  תשלום הסכום המהוון (ו)

 הראשון. הזקנה פנסייתמיום תשלום ימים 

 

ה לה היה , תשלם הקרן לפנסיונר את מלוא הפנסי(לפי ס"ק )ב( לעיל)שבוצע  מתום תקופת ההיוון (ז)

 , אלמלא ההיוון.ןפי התקנו-זכאי על

 

שיקבל העמית יהיה סופי ולא ישתנה , ()ב( לעיל –לפי ס"ק )א( ו )שהתקבל מהיוון הסכום המהוון  (ח)

 משך כל תקופת ההיוון.ב

 

לפי ס"ק )ב( )- הזקנה פנסייתאת היוון ( ו3)א()22שבחר באפשרות המפורטת בסעיף נפטר פנסיונר   (ט)

 כאילו ם,שֵארי  פנסייתם ממועד הזכאות לשֵאריה פנסייתאת מלוא הפנסיונר  שֵאריקבלו י, (לעיל

 לא בוצע היוון.

 

לפי ס"ק )ב( ) ( לפני תום תקופת ההיוון2)א()22נפטר פנסיונר שבחר באפשרות המפורטת בסעיף  (י)

 נסיההפ מהכפלת הסכום המתקבל ,למוטבים או ליורשים פעמי-חדמהתשלום ה יופחת - לעיל(

 תקופת המתאים ליתרת החודשים שנותרו עד תום ,בנספח "ו"ההיוון ובמקדם המפורט  בשיעור

 ההיוון.

 

)לפי ס"ק )ב( ( לפני תום תקופת ההיוון 4)א() 22נפטר פנסיונר שבחר באפשרות המפורטת בסעיף   (יא)

 יהיה סכום הפנסיה שישולם - והותיר אחריו אלמנה ,הקצבהום תקופת הבטחת ת ולפנילעיל( 

 כדלקמן: לאלמנה,
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, הפטירה טרם לפנסיונרששולמה הזקנה האחרונה  פנסייתסכום  –עד לתום תקופת ההיוון   .1   

 .בהתאם לשיעור ההיוון תמופחת הייתהוש 

 

 זקנה מלאה פנסייתסכום  –מתום תקופת ההיוון ועד לתום תקופת הבטחת הקצבה  .2

 .פנסיונר אלמלא נפטרמשולמת ל הייתהש     

 

 זקנה בהתאם לשיעור הפנסיה לאלמנה פנסייתסכום  – ת הקצבהלאחר תום תקופת הבטח .3

 שקבוע בבקשת הפרישה של הפנסיונר.     

 

)לפי ס"ק )ב( לעיל( ( לפני תום תקופת ההיוון 4)א() 22נפטר פנסיונר שבחר באפשרות לפי סעיף  (יב) 

פעמי למוטבים או -יופחת מהתשלום החד - לא הותיר אלמנהתקופת הבטחת הקצבה ולפני תום ו

 ,בנספח "ו"ליורשים, הסכום המתקבל מהכפלת הפנסיה בשיעור ההיוון ובמקדם המפורט 

   תום תקופת ההיוון.לעד  המתאים ליתרת החודשים שנותרו
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 פנסיונר שֵארילה : פנסייעיבשפרק 

 

 פנסיונראלמנת פנסיה ל .24

 

שנקבע בבקשת זקנה, תקבל פנסיה בשיעור  פנסייתשנפטר לאחר פרישתו ל אלמנת פנסיונר )א( 

לא יעלה  לאלמנת הפנסיונרשיעור הפנסיה  מהפנסיה ששולמה לפנסיונר לפני פטירתו. הפרישה 

 ממנה.  31% -ולא יפחת מ מהפנסיה האחרונה ששולמה לפנסיונר לפני מותו 111%על 

 

 .לעיל 23הוראות סעיף אלמנתו יחולו על  ,יהחלק מהפנסשל ביצע הפנסיונר היוון  ()ב 

 

החברה טופס שתמציא לה  גבי-על ,בכתב ,לחברה המנהלתבקשה של אלמנה לקבלת פנסיה תוגש  (ג)

מועד תחילת הזכאות לפנסיה לפי סעיף . בקרן לעניין זה יחד עם כל המסמכים הנדרשיםהמנהלת 

 . חודש הפטירהאחר חודש שלב 1-זה יהיה ב

 

לא  - נגרמה ע"י מעשה או מחדל מכוון מצד האלמנה ת הפנסיונרפטיר, כי מוסמך ית משפטקבע ב )ד(

ם טרם קביעת בית שֵארי פנסייתשולמה לאלמנה  ם.שֵארי פנסייתתהיה האלמנה זכאית ל

בשינויים  33ויחולו הוראות סעיף  ,תשיב האלמנה את כל שקיבלה מהקרן - המשפט כאמור

           .המחויבים

 

לפני תום תקופת  ,לתקנון( 4א)22כאמור בסעיף  ,נפטר פנסיונר שבחר בתקופת הבטחת קצבה )ה(  

את יתרת תשלומי לתקנון,  23 בכפוף לאמור בסעיף ,לאלמנתו תשלם הקרן - ת הקצבההבטח

 שֵארי פנסייתובתום תקופת ההבטחה תשולם לאלמנה   ,בתשלומים חודשיים, הפנסיה המובטחת

 .ר שנקבע בבקשת הפרישהפנסיונר בהתאם לשיעו

נפטר פנסיונר כאמור, ולא הותיר אחריו אלמנת פנסיונר או נפטרה האלמנה לאחר מות הפנסיונר   

 בתקופת הבטחת הקצבהולפני תום תקופת ההבטחה, תשלם הקרן את יתרת תשלומי הפנסיה 

ומי יתרת תשל מובהר כי בהיעדר אלמנה תשולםליורשים.  מוטבים, ובהעדר המוטביםלידי 

פעמי אשר -בתשלום חד ,יורשיו לידי - , ואם אין לו מוטביםהפנסיה של הפנסיונר הנפטר למוטביו

במקדם ההיוון  ,הכפלת הפנסיה החודשית ידי-על ,לתקנון 23בכפוף להוראות סעיף  ,יקבעי

 ת הקצבה. המבוסס על יתרת החודשים שנותרו עד תום תקופת הבטח ,בנספח "ו"המפורט 

 

בין  לסוף החודש בו נפטרה האלמנה,עד  כל ימי חייההפנסיה לאלמנת הפנסיונר את הקרן תשלם   (ו)

  .אם נישאה לאחר ובין אם לאו

 

 

 

 

 

 םשֵאריפנסיונר בין ה שֵארי פנסיית ה שלחלוקהאופן  .25



 25 

  

 שֵארי פנסיית אלמנת פנסיונרתשולם לכל  - אחת זוג-בתנפטר פנסיונר שהיו לו בעת פרישתו יותר מ  

בשיעור שנקבע לה בהתאם להוראות הפנסיונר בעת פרישתו, אך בכל מקרה סך הפנסיות  ,רפנסיונ

 .מהפנסיה האחרונה ששולמה לו לפני מותו 111%הפנסיונר לא יעלה על  שֵארילכלל 

לא ישתנה סכום הפנסיה המשולם לאחרות. - אחת או יותר זוג-בתנפטרה   
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 עמית אלמנת פנסיית: שמיניפרק 

 

 29בכפוף להוראות סעיף  ,אלמנת עמית פנסייתתקבל  ,זקנה פנסייתמית שנפטר בטרם קיבל אלמנת ע .26

  ים.ילתקנון זה להלן בדבר סכומי פנסיה מזער

גבי טופס שתמציא לה -על ,לחברה המנהלתבכתב  תוגש ,פנסיהקבלת בקשה של אלמנת עמית ל 

מועד תחילת הזכאות  .ין זהלענילחברה המנהלת יחד עם כל המסמכים הנדרשים החברה המנהלת 

 . חודש הפטירהאחר חודש שלב 1-לפנסיה לפי סעיף זה יהיה ב

 

אלמנת עמית שתשולם לה  פנסייתלבחור ב  אלמנת עמית תוכל -אלמנת עמית  פנסיית )א( 

באחד ממקדמי  ,חלוקת יתרת הזכאות הצבורה ידי-עלבמשך כל ימי חייה , שתחושב 

  ., בהתאם לגיל האלמנה, מינה שנת לידתה"2ז"–ו" 1ז" בנספחיםההמרה המפורטים 

 

ביתרת הזכאות תתחלקנה האלמנות בחלקים שווים  - יותר מאלמנה אחת לעמית הייתה (ב)

חלוקת חלקה של  ידי-עלוהפנסיה שתשולם לכל אלמנה תחושב  ,הצבורה של המנוח

 –ו "1בנספחים "זבאחד ממקדמי ההמרה המפורטים  ,האלמנה ביתרת הזכאות הצבורה

 נפטרה אחת האלמנותלשנת לידתה של כל אחת מן האלמנות. , בהתאם לגילה, למינה ,"2"ז

 לא ישולם חלקה של האלמנה שנפטרה לאלמנה או לאלמנות שנותרו בחיים. -

, בין אם נישאה לסוף החודש בו נפטרה האלמנהעד  הפנסיה תשולם לאלמנה כל ימי חייה  (ג) 

 לאחר ובין אם לאו.

 אלמנת העמית: פנסייתשל ן היוו  .27

לתקופה ת זכאיהעמית לה היא  שֵארי פנסייתמ 25%עד אלמנת העמית תהיה רשאית להוון  (א)

ה שולם ליאשר  ןהפנסיה הראשותשלום "(, אם סכום תקופת ההיווןשנים )להלן: " 5של עד 

 61ובלבד שגיל אלמנת העמית לא יעלה על  .םהמינימו קצבתמסכום פחת יא ללאחר ההיוון 

 שנה ביום ביצוע ההיוון.

כה אלמנת העמית ממועד פטירת העמית שבגינו הפיום  61 הבקשה להיוון תוגש בכתב בתוך (ב)

מהבקשה בכל שלב  הלחזור באלמנת עמית. אלמנת העמית תהא רשאית  פנסייתלזכאית ל

 עד לביצוע התשלום.

תחילת במועד  העומדת לזכות אלמנת העמית עמית שֵארי פנסייתסך פי -ההיוון יחושב על (ג)

 ובהתאם לאמור להלן:  26כאמור בסעיף  ,עמית שֵארי פנסייתלזכאותה 

סכום ההיוון יחושב  -)א( לעיל 26לאלמנת עמית שבחרה באפשרות המפורטת בסעיף  .1

ע"י הכפלת אותו חלק מהפנסיה שאלמנת העמית מבקשת להוון, באחד ממקדמי 

מינה, ,ופת ההיוון המבוקשתבהתאם לתק ,"2"ח–" ו1"ח בנספחיםההמרה המפורטים 

  . שנת לידתה של אלמנת העמית ,גילה

 



 27 

בהתאם לשיעור שתוקטן פנסיה חודשית, אלמנת העמית קבל תתקופת ההיוון במשך  (ד)

 ההיוון.

 פנסייתשל מיום התשלום הראשון ימים  90-לא יאוחר מתוך יבוצע  תשלום הסכום המהוון (ה)

 העמית. שֵארי

פי -על תזכאיהיא את מלוא הפנסיה לה  אלמנת העמיתלמתום תקופת ההיוון, תשלם הקרן  (ו)

 , אלמלא ההיוון.ןהתקנו

  משך כל תקופת ההיוון.ביהיה סופי ולא ישתנה תקבל אלמנת העמית הסכום המהוון ש (ז)

 

 



 28 

 הוראות כלליות לתשלומי פנסיות: תשיעיפרק 

 

 הגשת בקשה לקבלת פנסיה .28

 

   מעת לעת. בחברה המנהלת נהוגיםגבי הטפסים ה-בקשה לקבלת פנסיה תוגש על )א( 

 

הטוען לזכאות ומכל רשאית לדרוש מכל עמית  החברה המנהלתתהא מבלי לגרוע מהאמור,  )ב( 

להוכיח זכאות כאמור או עשוי ש ןענייאישורים בכל מסמכים ולה להמציא מהקרן,  לפנסיה

תהא  - האישוריםו המסמכים אלא הומצאו  .זכויותיו לפנסיה, היקפן ומועד מימושן להשפיע על

 , לפי שיקול דעתה, רשאית לעכב את תשלומי הפנסיה, כולם או מקצתם.החברה המנהלת

   

מיוזמתה  החברה המנהלת, מכל סיבה שהיא, והחליטה םאו מקצת םהפנסיה, כול מיתשלו ועוכב )ג(

 אתלשלם את מלוא הפנסיה ו/או לחדש  , לרבות פסיקת ערכאות שיפוטיותאחרתאו מכל סיבה 

למרות  .בלבד בתוספת הפרשי הצמדה למדד ,לזכאים לה השעוכב הפנסיה םשולת - התשלומי

הזכאי בשליטת  בגלל נסיבות שאינןהעיכוב בתשלום הפנסיה  נגרםהאמור בסעיף זה לעיל, 

 תשלומי הפנסיה לזכאי להםיושבו  - באשר לזכויותיו לב-תוםהוא נובע ממחלוקת בלפנסיה או ש

  ., אם וככל שתהיה תשואה כזולעמית תשואת הקרןבתוספת 

 

 מום יקצבת מינ  .29

 

 5% -יה סכום הפנסיה החודשי המגיע לעמית, בעת זכאותו לראשונה לקבלת פנסיה, נמוך מה )א( 

 יבחר העמית באחד מאלה: -"( קצבת מינימום" :מהשכר הממוצע במשק )להלן

  

י דמי ניהול בשיעור שלא יעלה בניכו ,קצבת המינימוםקבלת פנסיה הנמוכה מסכום  (1)  

 לבין הפנסיה המשולמת לעמית. קצבת המינימום מההפרש שבין  6%על 

  

 עשיריויתור על תשלום פנסיה וזכאות למשיכת כספים בהתאם להוראות פרק  (2)  

        לתקנון זה.

   

 השווה או עולהנסיה דחיית הפרישה לפנסיה והמשכת החברות בקרן עד שיצבור פ (3)  

 קצבת המינימום. על 

 

בחשבון הן הפנסיה לה זכאי העמית מהקרן והן הפנסיה  ויילקח קצבת המינימום בחישוב סכום  

 לה זכאי העמית מקרן חדשה מקיפה אשר בניהולה של החברה המנהלת. 

 

 גם על סכום נהתחול קצבת המינימום בעניין סכום , 3"ק )א( לעיל, למעט הוראת ס"ק ת סוהורא )ב( 

 פנסיונר. שֵארילא תחולנה על  , אךנסיה שזכאית לו אלמנת העמיתהפ
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 מועדי תשלום הפנסיות .31

 

לא היה  כל חודש, בגין החודש שחלף.בראשון , תשולם לזכאים בלפי תקנון זה פנסיה, מכל סוג שהוא 

תשולם הפנסיה ביום העסקים הראשון שיבוא מייד  - הראשון בחודש יום עסקים מקובל בישראל

 לאחר מכן.

 

 עדכון הפנסיה .31

 

ידי מכפלת -סכומי הפנסיה יוצמדו למדד מדי חודש בחודשו, באופן שהפנסיה החודשית תחושב על

, בתוצאה המתקבלת מחלוקת המדד האחרון הידוע מקבלי פנסיהסכום הפנסיה ששולמה לאחרונה ל

  יה לאחרונה.ביום תשלום הפנסיה החודשית, במדד האחרון הידוע ביום בו שולמה הפנס

 

המאזן האקטוארי לאחר אישור החברה המנהלת, באמצעות האורגנים המוסמכים מטעמה, את 

יעודכנו הפנסיות של מקבלי הפנסיה לפי שיעור העודף או הגירעון האקטוארי בהתאם להוראת סעיף 

 לתחילת השנה העוקבת לשנת המאזן. , לתקנון 11

 

 איסור העברת הזכות לפנסיה .32

 

או  ,להמחאהאו  ,או לעיקול ,לשעבודאו  ,אינה ניתנת להעברהתקנון זה לפנסיה ולקבלתה לפי זכות ה

 .בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי לערבות בכל דרך שהיא

 

 והחזר כספים שהתקבלו מהקרן שלילת הזכות לפנסיה .33

 

 ,ם כלשהםאו תשלומיו/מהקרן זכויות לקבל  ותזכאאדם קמה להטעיה ו/או מרמה ובשל היה  )א(

את זכויותיו בקרן או זכאותו ו/רשאית לבטל את החברה המנהלת תהא  – הלרבות תשלומי פנסי

 .החברה המנהלתולפי שיקול דעתה הבלעדי של  ,בתשלום כלשהו מהקרן, כולן או חלקןאו ו/

 

החברה תהא  - טעותאו לתשלום כלשהו )לרבות פנסיה( מהקרן בשל ו/זכות זכאי לאדם היה  )ב(

 .את הזכות ו/או את התשלום כאמור לבטל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לתהמנה

 

לדרוש רשאית  החברה המנהלתתהא  ,)ב( /אובס"ק )א( ו כאמורכסף -קיבל אדם כסף ו/או שווה )ג(

ן הכסף ו/או שווה בגיה ילעמיתהשיג הקרן ל הייתהשיכולה  התשואהבתוספת  ,החזרתואת 

 .של החברה המנהלת ה הבלעדילפי שיקול דעת לוהכ, הכסף

 

 קיזוז .34

 

מקבל למכוח התקנון ששולמו מהתשלומים  לפי שיקול דעתה הבלעדי, ,הקרן רשאית לקזז )א(

 :את הסכומים שלהלן ,אחר אדםאו לכל ו/הפנסיה 



 31 

 
 פנסיה.התשלומים שקיבל מקבל הפנסיה על חשבון  (1)

 או שלא כדין.ו/בטעות  ולמוסכומים שש (2)

 .ושהגיע זמן פירעונה הלוואה שנטל העמית מן הקרןיתרת  (3)

  

 דרךכל לתבוע ב ו/או של מי מטעמה החברה המנהלת כדי לגרוע מזכותה שלאמור בתקנה זו באין  )ב(

לרבות  או שלא כדין,ו/בטעות אחר  אדםכל או לו/לעמית  מכוח התקנון םלואחרת כל סכום שש

 לעיל. 33סעיף כאמור בסכומים 
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 פרק עשירי: משיכת כספים

 

 ם על ידי העמיתמשיכת כספי .(1)35

  

  בקרן,בכפוף להסדר התחיקתי עמית יהיה רשאי למשוך את יתרת הזכאות שנצברה עבורו  )א(

   ובתנאי שהגיש את כל המסמכים כנדרש ובתנאי שאינו מקבל פנסיה מכוח אותה יתרת זכאות

 צבורה.  

יתרת הזכאות הצבורה )כולה או חלקה( ית כספים מהקרן, יופחתו הסכומים שנמשכו ממשך עמ )ב(

 של העמית בקרן. 

 

לא יהיו העמית או שֵאריו זכאים לקבלת  -כל יתרת הזכאות הצבורה בקרן בחר העמית במשיכת  )ג(

 שנמשכו. פנסיה בגין הכספים 

 

 ם על ידי מעסיקמשיכת כספי .(1.1)35

 בחשבון של עובדו אשר מקורם י למשוך את יתרת הזכאות שנצברה מעסיק יהיה רשא )א(

התחיקתי  מרכיב פיצויים, בכפוף להסכם שבין המעסיק לבין העמית ולקבוע בהסדר בהפקדות 

את כל מסמכים כנדרש ובתנאי שהעמית אינו מקבל פנסיה מכוח אותה יתרת זכאות  ובתנאי שהגיש 

 צבורה. 

 

 ,כאמור בסעיף א ,ן המעסיק לבין העמית לגבי הזכאות לכספיםבכל מקרה של מחלוקת בי  )ב(

נוצרה זכאות העמית לפנסיה, תהיה רשאית הקרן לעכב את החזרת הכספים עד  ובטרם 

דין של ערכאה שיפוטית מוסמכת המורה לה לבצע פעולה בכספים  המצאת צו או פסק 

 הכספים המעוכבים. המעוכבים או קביעה למי שייכים 

 

 החזרת כספים למוטבי העמית או ליורשיו  .(2)35 

 

יתרת הזכאות הצבורה של העמית,  תשולם - במועד פטירתו לו אלמנה הייתהנפטר העמית ולא  )א( 

לפני  לחברה המנהלתבהודעה בכתב שנמסרה כמוטביו, למי שהעמית מינה  ,פעמי-בסכום חד     

 בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.  לוהכ פטירתו,      

 

של  ם\תשלם הקרן את חלקו - נפטר אחד או יותר מן המוטבים לפני פטירתו של העמית ב()

לפי חלקם היחסי כפי שנקבע על ידי העמית טרם ו \ים שנשאר\המוטב/ים שנפטר/ו למוטב

 בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.  לוהכ ,פטירתו 

 

כאמור  כספי העמית ישולמו - יתלא מונו מוטבים או נפטרו כל המוטבים לפני פטירתו של העמ )ג( 

  בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. לוהכ ,וליורשי  
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 שלילת הזכות למשיכת כספים .36

מהכספים לפיהם  ספיםכ ו זכאים למשיכתשֵארילא יהיו הוא או  - קיבל אדם פנסיה מהקרן  (א)

  חושבה לו הקצבה.

  

 ע"י מעשה או מחדל מכוון.הקרן כספים מ לעילה לקבלתגרם מהקרן, אם כספים  יקבל אדםלא   (ב)
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 עזיבת העבודה עשר:-אחדפרק 

 

 הפסקת העבודה אצל מעסיק .37

  

יהיה העמית רשאי  ,לפנסיהשל העמית שלא עקב פרישתו  ,עם הפסקת עבודתו של העמית אצל מעסיק 

 לבחור באחד מאלה:

 

 המשך חברותו כעמית בקרן בהתאם לתקנון. (1) 

 תקנון זה ולהוראות ההסדר התחיקתי. כפוף להוראות , בלמשוך כספים מהקרן (2) 

 

 לעבור אל קופת גמל לקצבה.  (3) 

 

 זקיפת תשלומים לתגמולים ולפיצויים .38

 

ידי -יזקפו כספים המועברים עליבהתאם להנחיות המעסיק ובכפוף לתנאי ההסדר התחיקתי,  )א(

פיצוי פיטורים; כספים  קום/במחשבון-המעסיק בגין העמית, כתגמולי מעביד ו/או ככספים על

 יזקפו כתגמולי עובד.יהמנוכים משכרו של העמית, 

 

בהתאם להוראות  ותמציא לעמית, אישור בדבר הסכומים שנזקפו לזכות החברה המנהלת (ב)

 ההסדר התחיקתי. 
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 : הוראות כלליותהעשר שניםפרק 

 

 הלוואות .39

  

יקבעו מזמן לזמן יבתנאים ש מכספי הקרן תהא רשאית להעניק לעמיתים הלוואות החברה המנהלת

 .בכפוף לתנאי ההסדר התחיקתי והכל - החברה המנהלתידי -על

 

 שוב סכסוכיםיי .41

 

, החברה המנהלתלבין מעביד בין או , או מי מטעמם, פנסיונרסכסוכים ומחלוקות בין עמית ו/או  )א(

 .פי דין-על בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת יידונו

 

יהיו אלה רשאים  - לסכסוך ולמחלוקת ף האמור בס"ק )א( לעיל, בכפוף להסכמת הצדדיםעל א )ב(

 . להפנות סכסוכים ומחלוקות לבוררות

 

תחולנה על דיוני הבוררות בפני  ,1968 – הוראות התוספת הראשונה לחוק הבוררות, התשכ"ח )ג(

 , פרט לאמור להלן:בחריהבורר שי

 

 .אליו מיום הפנייהימים  61ימסור החלטתו בתוך  הבורר (1)

 

 דר התחיקתי.סהבורר יפסוק לפי שיקול דעתו ובכפוף לתקנון ולה (2)

 

 ינומק. בוררפסק דינו של ה (3)

 

 .ןועניידין בבוררות לכל דבר -תהווה פסק הבוררהחלטת  )ד(
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 קופות גמל פרק שלוש עשרה: העברת כספים בין 

 ואל הקרן העברת כספים מהקרן . 41

 
 בכפוף ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. ,ואל הקרן צע העברת כספים מהקרןניתן לב
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 נספחים
 

בשנים שלמות  םמקדמים שאינם לגילאי ;בשנים שלמות גילהמקדמים שבנספחים חושבו ל

 ם השלמים הסמוכים.יאגיליחושבו עפ"י אינטרפולציה ליניארית בין ה

 

זוג -בנות גילם מפורטים בנספחים, לשאינ לידה-שנותם וליאגילהמקדמים שמתאימים ל

תקופות מובטחות שאינם לם ושֵארי פנסייתמפורטים בנספחים, לשיעור  םת לידתן שאינוושנ

 . החברה המנהלתנמצאים במשרדי  - מפורטים בנספחים
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 השקעהמסלולי –נספח "ט" 

 תים:מסלולי השקעה לעמי

 להלן מסלולי ההשקעה לעמיתים בקרן הפנסיה

I.  מסלול "ברירת המחדל"( השקעה כללימסלול(: 

בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן, תצרף הקרן את העמית / הפנסיונר, בהתאמה, למסלול ברירת 

 המחדל:

 ;לקרן ולא בחר באחד מן המסלולים המפורטים להלן הצטרף עמיתה -

   מסלול השקעה;.ובמסגרת האמור לא בחר קבלת פנסיית זקנה שה להפנסיונר הגיש בק -

  במסלול הכללי: השקעההמדיניות 

 השקעה מסלולבכפוף להסדר התחיקתי, רשאית החברה המנהלת לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים ב

רן השקעה כללי, יבוצעו בהתאם לאמור בתקנון הקמסלול כללי. ביצוע ההשקעות, חישוב תשואה ורווח ל

 ובכפוף להסדר התחיקתי.

II. כהלכה -השקעה  מסלול:  

 :כהלכה במסלול  השקעההמדיניות  

 ההשקעות במסלול זה תהיינה בכפוף לכללי ההלכה היהודית. 

ההשקעות תהיינה בסמכותה ובאחריותה של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה מחויבת לפעול 

 מסלול זה. בכלפי המבוטחים בנאמנות 

 פות לכללי ההלכה היהודית.  ותשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפהשאת ה

 

 מסלולי השקעה למקבלי קצבה:

 מסלולי ההשקעה למקבלי קצבה זהים במדיניות השקעותיהם למסלולי ההשקעה לעמיתים.
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 'ינספח 

 מערכת כללים לבירור וליישוב תביעות ולטיפול בפניות הציבור

, מפורטת להלן מערכת הכללים לבירור ויישוב תביעות 2111-9-5וזר גופים מוסדיים להוראות ח בהתאם

 )להלן: "החברה המנהלת"(. "יובלים ניהול קרנות פנסיה בע"מ"בקרן הפנסיה שבניהול 

 האינטרנט מאתר ישירות אותה להדפיס או המנהלת מהחברה זו כללים ממערכת העתק לקבל ניתן

 p.co.il-www.yuvalim: שכתובתו

, זו הכללים במערכת האמור פי על הציבור בפניות וטיפול תביעות ויישוב לבירור הקשור בכל תפעל החברה

 :להלן כמפורט

 הגדרות: ./

 במערכת כללים זו יהיו למושגים הבאים הגדרות כדלקמן:

 .1994בנאמנות התשנ"ד יום עסקים ע"פ חוק השקעות משותפות  - יום עסקים (א)

דרישה מן החברה המנהלת למימוש זכויות לפי תקנון קרן פנסיה או לפי הוראות הדין  –תביעה  (ב)

 למימוש זכויות כאמור. הרלוונטיות

 מי שהציג את התביעה לחברה המנהלת, למעט גוף מוסדי.  – תובע (ג)

א נפגש עם התובע ובין אם בין אם הוא עובד של החברה המנהלת ובין אם לאו, ובין אם הו –מומחה  (ד)

ח תקנון קרן ולאו, כגון מומחה רפואי, אך למעט יועץ משפטי, ועדה רפואית או רופא הקרן הפועלים מכ

 הפנסיה.

 .באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקסימיליה מסירה העמית ואישר במקרה לרבות – מסירה (ה)

 תחולה  .1

 ת בלבד בהתאם לתקנון קרן הפנסיה.מערכת כללים זו חלה על תביעות בגין סיכוני נכות ומוו

 מועד תחילה  .3

מערכת הכללים תחול על תביעה שהוגשה לאחר המועד הנקוב  .1/0/2611תחילתה של מערכת כללים זו ביום 

 לעיל.

 עקרונות יישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור  .0

ציבור בתום לב, , החברה המנהלת תברר ותיישב תביעות ותטפל בפניות דין כל מהוראות לגרוע מבלי

 .ובהוגנות בשקיפות, במקצועיות, ביעילות, ביסודיות, בענייניות

 מסמכים ומידע בבירור תביעה  .5

עם קבלת פנייה הקשורה להגשת תביעה אל החברה המנהלת או למי מטעמה, יימסרו לפונה בהקדם  (א)

 האפשרי המסמכים המפורטים להלן:

 העתק ממערכת כללים זו; (1)

 רור התביעה ויישובה;מסמך המפרט את הליך בי (2)

 הנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש מתובע;  (3)

http://www.yuvalim-p.co.il/
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 פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מתובע לשם בירור ויישוב תביעה;, (4)

 והנחיות לגבי מילויו; – טופס הגשת תביעה (5)

 הודעה על תקופת ההתיישנות של התביעה; (6)

 של החברה המנהלת. יש באפשרותו של הפונה לעיין במסמכים המפורטים לעיל באתר האינטרנט  (ב)

החברה המנהלת תמסור לתובע בהקדם האפשרי הודעה בכתב המפרטת מהם המסמכים שהתקבלו  (ג)

 אצלה לצד מועד קבלתם ויפורטו בה המידע והמסמכים אשר נדרשו וטרם הומצאו על ידי התובע.

ים אלו אם יידרשו לחברה המנהלת מהתובע מידע ומסמכים נוספים לצורך בירור תביעה, יידרשו מסמכ (ד)

 ימי עסקים מהיום שיתברר הצורך בהם. 14תוך 

החברה המנהלת לא תדרוש מתובע מידע או מסמכים שתובע סביר אינו יכול להשיגם או אינו רשאי  (ה)

לקבלם, אלא אם כן לחברה המנהלת יסוד ממשי להניח שהמידע או המסמכים כאמור נמצאים בידי 

 התובע.

  מתנהלת בבית משפט.הוראות סעיף זה לא יחולו על תביעה ה 

 הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו  .6

ימים מהמועד בו נתקבלו אצלה כל המידע והמסמכים שנדרשו  31החברה המנהלת תמסור לתובע, בתוך 

מהתובע לשם בירור התביעה ו/או מהמועד שבו נתקבל אצלה טופס תביעה מלא כנדרש על ידה )לפי המאוחר 

 דבר מצב הטיפול בתביעה. מבין השניים(, עדכון ב

 טיפול הפסקת או טיפול המשך, חלקי או מלא באופן התביעה תשלום בדבר שיהיה יכול כאמור עדכון

 , או דחיית התביעה.בתביעה

 .הוראות סעיף זה לא יחולו על תביעה המתנהלת בבית משפט 

 הודעת תשלום והודעת תשלום חלקי  .7

 התביעה, תימסר לתובע במועד התשלום הודעה בכתבאם קיבלה החברה המנהלת החלטה על תשלום   (א)

שתכלול התייחסות לנושאים הבאים או הפנייה למסמכים המתייחסים לנושאים הללו ומצורפים 

 להודעה:

 לגבי תשלום חד פעמי: (1)

 עילת התשלום; .א

 פירוט סביר ובהיר בדבר אופן החישוב; .ב

 ף להודעה;סכום המס שנוכה במקור, הפניה לאישור מאת שלטונות המס שיצור .ג

פירוט בדבר קיזוז תשלומים אחרים שמגיעים לתובע שלא מהחברה המנהלת בשל נסיבות  .ד

 הקשורות לאותה עילת תביעה ושלפי התקנון או הדין קוזזו מהתשלום;

 פירוט בדבר קיזוז סכומים אחרים שמגיעים לחברה המנהלת מאת התובע; .ה

 חלוקת אם שולמו כאלה;פירוט בדבר קיזוז מקדמות או סכומים שאינם שנויים במ .ו

 סוג ההצמדה ושיטת ההצמדה; .ז

 הריבית החלה וציון ההוראות החלות לגביה; .ח

 הסכום שנתווסף לתשלום בגין הפרשי הצמדה וריבית; .ט

 סכום התשלום בפיגור וציון ההוראות החלות לגבי הריבית הנגבית בשל הפיגור; .י
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 ור התביעה;המועד שבו היו בידי החברה כל המידע והמסמכים הדרושים לביר .יא

 -יפורט, במועד התשלום הראשון )בנוסף לאמור בפסקה)א( לעיל( לגבי תשלום עיתי )לרבות קצבה( (2)

 סכום התשלום הראשון; .א

 מנגנון עדכון תשלומים; .ב

 המועד הראשון שבשלו זכאי התובע לתשלום;  .ג

 משך התקופה המרבית שבשלה זכאי התובע לתשלומים בכפוף להוראות התקנון או הדין;  .ד

 התקופה עד לבדיקה מחודשת של זכאות;משך  .ה

 הכללים לבדיקה מחודשת של זכאות במהלך תקופת הזכאות לתשלומים; .ו

 מנגנון הארכת תקופת הזכאות לתשלומים; .ז

אם נתקבלה החלטה על תשלום חלקי של תביעה, תוך דחיית חלק מהתביעה לגבי סכומים שנדרשו או  (ב)

ום הודעה בכתב הכוללת שני חלקים כמפורט תימסר לתובע במועד התשל –מהעילות שנדרשו  חלק

 להלן:

 שיפרט את מרכיביו של התשלום שאושר בהתאם למפורט לעיל. החלק הראשון, (1)

 שיפרט את הנימוקים לדחיית חלק מהתביעה, כמפורט בהמשך. החלק השני, (2)

בכל מקרה בו נתקבלה החלטה על תשלום התביעה, לא יהיה צורך במשלוח המסמכים המפורטים  (3)

 ה' לעיל, למעט העתק ממערכת כללים זו. בסעיף

בכל מקרה בו מדובר על תביעה שנדונה בבית משפט, יחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים  (4)

 לפי נסיבות העניין.

 הודעת המשך בירור או הפסקת בירור   .8

רטו בה אם יידרש לחברה המנהלת זמן נוסף לשם בירור התביעה, תימסר לתובע הודעה בכתב על כך ויפו (א)

הסיבות בגינן נדרש זמן נוסף כאמור וכן, המידע או המסמכים הנוספים הנדרשים מהתובע לשם בירור 

 התביעה.

ימים ועד למשלוח הודעת תשלום, הודעת  91הודעת המשך בירור כאמור תימסר לתובע לפחות כל  (ב)

 תשלום חלקי או הודעת דחייה, לפי עניין, למעט במקרים הבאים:

 ערכאות משפטיות;אם פנה התובע ל (1)

הודעות המשך בירור עוקבות הכוללות דרישה למידע או  2אם לא הגיב התובע לאחר שנמסרו לו  (2)

לשם בירור התביעה ובלבד שבהודעה האחרונה לתובע צוין כי "לא יישלחו הודעות נוספות  למסמך

 אם לא יתקבלו ממנו המסמכים הנדרשים או עד לקבלת תגובה אחרת ".

 לא יחולו על תביעה המתנהלת בבית משפט. הוראות סעיף זה 

 הודעה בדבר התיישנות תביעה  .9

הודעת תשלום חלקי, הודעת דחייה, והודעת המשך בירור ראשונה תיכלל פסקה המציינת בהבלטה  (א)

תקופת התיישנות התביעה בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות, וכן יצוין כי הגשת התביעה  מיוחדת את

רת את מרוץ ההתיישנות וכי רק הגשת תביעה לבית משפט עוצרת את מרוץ לחברה המנהלת אינה עוצ

 ההתיישנות.
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כל הודעה אחרת הנשלחת לתובע בנוגע לתביעה במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות   (ב)

התביעה תכלול פיסקה בדבר התיישנות, את מועד קרות מקרה הביטוח, וכן יצוין בה כי מרוץ 

 רות מקרה הביטוח.ההתיישנות החל במועד ק

לא נכללה פיסקה בדבר התיישנות בהודעת תשלום, הודעת תשלום חלקי, הודעת דחייה או הודעת המשך  (ג)

בירור ראשונה שנשלחה לתובע שלא במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות,יראו את החברה 

ור ההודעה הכוללת במנהלת כמי שהסכימה לכך שתקופת הזמן שבין המועד הראשון שבו היה עליה למס

לא תובא במניין  –את פסקת התיישנות לבין המועד שבו ניתנה בפועל הודעה ובה פסקת התיישנות 

 רק לגבי הפעם הראשונה שבה לא נמסרה הודעה כמתחייב(. -תקופת ההתיישנות )כל זאת

הודעת  הודעת תשלום חלקי, הודעת דחייה או אם לא נכללה פיסקה בדבר ההתיישנות בהודעת תשלום, (ד)

המשך בירור ראשונה שנשלחה לתובע במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות, יראו את החברה 

המנהלת כמי שהסכימה לכך שתקופת הזמן שבין מועד שליחת ההודעה הראשונה בשנה האמורה לבין 

ישנות התיישנות לא תובא במניין תקופת ההתי ומועדהתיישנות  –מועד שליחת הודעה הכוללת פיסקת 

רק לגבי הפעם הראשונה שבה לא נמסרה הודעה כמתחייב במהלך השנה שקדמה למועד  –)גם זאת 

 ההתיישנות(. 

 .הוראות סעיף זה לא יחלו על תביעה המתנהלת בבית משפט 

 הודעה בעניין זכות השגה על החלטה .4/

 זכויות את וחדתמי בהבלטה המציינת פסקה תכלול דחייה הודעת או חלקי תשלום הודעת, תשלום הודעת

 :הבאות התובע

להשיג על החלטה וכן מהי הדרך להגשת השגה, ככל שנקבעו בתקנון, לרבות זכותו של התובע להגיש  (א)

 חוות דעת של מומחה מטעמו.

להביא את השגתו בפני הממונה על פניות הציבור בחברה וכן את פרטי הממונה והאופן שבו ניתן לפנות  (ב)

 אליו.

ורמים נוספים, ובכלל זה בפני ערכאה שיפוטית או בפני הממונה על שוק ההון, להביא את השגתו בפני ג (ג)

 ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

  .הוראות סעיף זה לא יחולו על תביעה המתנהלת בבית המשפט 

 בדיקה מחודשת של זכאות .//

 חברה מנהלת המבקשת לבדוק מחדש זכאותו של תובע לקבלת תשלומים עיתיים, תפעל על פי הכללים (א)

 שנקבעו לכך בתקנון.

הכללים לבדיקה מחודשת בדבר זכאותו של תובע לקבלת תשלומים עיתיים יימסרו לתובע עם הודעת  (ב)

 התשלום או הודעת התשלום החלקי, וכן יפורטו באתר האינטרנט.

 אמור לעיל, התובע לא יישא בהן.כאם תידרשנה עלויות לצורך בדיקה מחדש של  (ג)

 עיתיים תשלומים להפסיק או להקטין יש כי יתברר, לעיל כאמור שתמחוד מבדיקה כתוצאה בו במקרה (ד)

 תימסר, שנקבעו תנאים ובהעדר, בתקנון לכך שנקבעו כללים פי על השינוי ייעשה, לתובע המשולמים

 61-מ יותר לא אך התשלומים הפסקת או הקטנת מועד לפני ימים 31 לפחות השינוי על הודעה לתובע

 או להקטין יש כי הראו שנעשתה הבדיקה שממצאי לפני לא מקרה בכלו, האמור המועד לפני ימים

 או להקטין ההחלטה ביסוד המונחים הנימוקים כל את תכלול השינוי הודעת. התשלומים את להפסיק

 דעת וחוות דחייה הודעת לעניין ההוראות עליה ויחולו, העיתיים התשלומים תשלום את להפסיק
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 הכוונה על הודעה לתובע שנמסרה לאחר רק השינוי ייעשה מקרה בכל המחייבים בשינויים, מומחה

 החברה של מזכותה לגרוע כדי לעיל באמור אין, ספק הסר למען, התשלומים את להפסיק או להקטין

 .האמור השינוי ביצוע מועד טרם ביתר ששולמו תשלומים בגין סכומים השבת לדרוש המנהלת

 בירור תביעה בעזרת מומחה .1/

, בנוכחותו שלא או התובע בנוכחות במומחה תביעה בירור לשם להיעזר המנהלת החברה החליטה (א)

 לבירור בקשר המומחה של תפקידו לתובע יובהר במסגרתה, לתובע מראש הודעה כך על תימסר

 בעזרת התביעה בירור במהלך מטעמו במומחה להיוועץ או מיוצג להיות זכותו כי לו ויימסר, התביעה

 (.סמויה חקירה במסגרת בחוקר מדובר אם)למעט  מומחה

מומחה כאמור לעיל לא ידחה תביעה במלואה או בחלקה ולא יציע פשרה אלא אם מדובר בעובד החברה  (ב)

 המנהלת, שעיקר עיסוקו יישוב תביעות. 

 חוות דעת מומחה  .3/

חוות דעת של מומחה שעליה תסתמך החברה המנהלת לצורך יישוב התביעה,תיערך באופן מקצועי,  (א)

קת ותכלול את שמו, תוארו, השכלתו המקצועית ותפקידו של המומחה, ואת כל המסמכים תהיה מנומ

 אשר המומחה הסתמך עליהם בעריכת חוות הדעת.

 חוות דעת של מומחה כאמור לעיל לא תתייחס במישרין לזכות העמית לקבלת תשלומי פנסיה. (ב)

עה,תימסר חוות הדעת ככל שתסתמך החברה המנהלת על חוות דעת של מומחה במסגרת יישוב תבי (ג)

לתובע במועד מסירת ההודעה הרלוונטית בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו או בדבר בדיקה 

מחודשת של הזכאות. לחוות הדעת תצורף רשימה של כל ההודעות והמסמכים שמסר התובע לחברה 

חוות  המנהלת או למומחה מטעמו לצורך כתיבת חוות הדעת, וכן כל מסמך נוסף שעליו נסמכת

 יימסרו לתובע לפי בקשתו (. הדעת.)הודעות והמסמכים כאמור,

אם מדובר בחוות דעת מומחה שהיא חסויה על פי דין תימסר לתובע הודעה בכתב הכוללת הסבר מדוע  (ד)

 מדובר בחוות דעת חסויה. 

 מתן תשובות וטיפול בפניות ציבור .0/

בין אם נשלחה לממונה על פניות הציבור החברה המנהלת תשיב בכתב לכל פניה בכתב של עמית או תובע, 

ימים  31-ובין אם לגורם אחר בחברה המנהלת, תוך זמן סביר בנסיבות העניין, ובכל מקרה לא יאוחר מ

 ממועד קבלת הפניה.

 מתן העתקים  .5/

ימי עסקים ממועד קבלת  14החברה המנהלת תמסור לתובע, לפי בקשתו, העתק מן התקנון, בתוך  (א)

 הבקשה.

 לעיל, ניתן להפנות את התובע לנוסח התקנון שנמצא באתר האינטרנט. למרות האמור (ב)

החברה המנהלת תמסור לתובע, לפי בקשתו, העתקים מכל מסמך אשר התובע חתום עליו, מכל מסמך  (ג)

ימי  21אשר נמסר לה על ידי התובע, או מכל מסמך אשר התקבל אצלה מכוח הסמכת התובע, בתוך 

 עסקים ממועד קבלת הבקשה. 
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 דחייה ודעתה .6/

 נימוקי"(. הדחייה)להלן:"הודעת  בכתב הודעה לתובע תמסור – תביעה דחיית על המנהלת החברה החליטה

התקנון, התניה או הסייג שנקבעו במועד ההצטרפות או במועד חידוש הכיסוי  תנאי את גם יכללו הדחייה

  עליהם. הביטוחי או הוראות הדין אשר בשלם נדחית התביעה, ככל שהדחייה נסמכת 

 שמירת מידע ומסמכים  .7/

החברה המנהלת תשמור לעצמה את כל המידע והמסמכים הנוגעים לעמית, כל עוד מנוהל חשבון על שמו  (א)

באותה הקרן, ולמשך תקופה של לפחות שבע שנים לאחר שחדל להיות מנוהל חשבון על שם העמית 

 כאמור.

תשמור את כל המידע והמסמכים הנוגעים ( לעיל, החברה המנהלת 1מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן ) (ב)

 לתביעה על פי התקנון, למשך תקופה של לפחות שבע שנים ממועד היישוב הסופי של התביעה.

( לעיל, החברה המנהלת תשמור בגין כל תביעה רשומה הכוללת לפי 1מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן ) (ג)

פר החשבון בקרן הפנסיה, מועד תחילת העניין, את שם התובע, שם העמית, סוג ומהדורת התקנון, מס

ביטוח ומועד סוף ביטוח, מספר התביעה, אופן ומועד היישוב הסופי של התביעה )תשלום,תשלום חלקי 

 או דחייה(.

יישמרו גם מועד וסכום התשלום הראשון,תקופת -בתשלום או בתשלום חלקי שהוא תשלום עיתי (ד)

 התשלום ומנגנון ההצמדה.

 שמירת דינים .8/

 -ספק מובהר בזאת כי למען הסר 

הוראות חוזר זה ומערכת כללים לפי חוזר זה מוסיפות על הוראות כל דין, לרבות ההוראות הקבועות  (א)

 בחוזרים אחרים, ואין בהן כדי לגרוע מהוראות כל דין כאמור.

 אין בהוראות חוזר זה ומערכת כללים לפי חוזר זה כדי לגרוע מזכותו של העמית על פי כל דין.  (ב)

 המועדים בהתאם למערכת הכללים המצורפת:סיכום 

 המועד הפעולה

מידע ומסמכים נוספים מהיום  דרישה

 שהתברר הצורך בהם 

 ימי עסקים 11

קבלת כל המסמכים מסירת הודעה  לאחר

 בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו 

 ימים 06

 ימים 06 כל בירור המשך הודעת מסירת

שלומים הודעת שינוי לגבי הקטנת ת מסירת

 עיתיים או הפסקתם 

 ימים 06-06

 ימי עסקים 11 הסכם או דין מפסק העתק מסירת

 ימים 06 ציבור לפניית בכתב מענה

 ימי עסקים 11 מתקנון העתקים מסירת

 חתם שעליו מסמך מכל העתקים מסירת

 התובע

 ימי עסקים 21
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