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 קרן פנסיה איילון מיטב פנסיה כללית" " פנסיהמסמך ריכוז השינויים בתקנון קרן 

השינויים המבוקשים על ", תוך ציון הסיבות לשינויים, ההשלכות צפויות של איילון מיטב פנסיה כללית" פנסיה כלליתמפורטים בטבלה להלן עיקרי השינויים המבוקשים בתקנון קרן 

 . מתוקף אימוץ התקנון התקני של קרן פנסיה מקיפה בשינויים המחוייבים זכויות עמיתים, ככל שקיימות השלכות כאמור. יצוין כי לא פורטו בטבלה שינויים טכניים או לשוניים

 "הנהגת תכניות ביטוח ותקנון קופת גמל". 2018-9-29 לחוזר גופים מוסדיים.ג 4המספרים שבסוגריים מציינים את הסעיף הרלוונטי בסעיף *

 

 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

1. 1 
ההגדרה עודכנה בהתאם לנוסח התקנון  -" אירוע מזכה"

 העמיתהתקני ונוספה התייחסות לנכות 

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
המחויבים והוראות הדין. הסעיף 
הינו חלק משינוי התקנון הכללי 
לאפשר לעמיתים להיות מבוטחים 
באחד ממסלולי הביטוח הקיימים 

 לביטוח נכות ולביטוח שאירים. 

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

הנספח אין השלכות על  
 האקטוארי

2. 1 
ההגדרה עודכנה והורחבה בהתאם לנוסח   -" אלמן"

 התקנון התקני.

התאמת התקנון לתקנון התקני  
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין.

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

3. 1 
מוגבלות  בהתאם לנוסח התקנון נוספה הגדרה של בן עם 

 התקני

התאמת התקנון לתקנון התקני  
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין.

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

4. 1 
נוספה הגדרה של המושג גיל  בהתאם לנוסח התקנון 

 של עמית יבוצע באופן אחיד.התקני כך שאופן חישוב גילו 

התאמת התקנון לתקנון התקני  
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין.

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

5. 1 
נוספה הגדרה של המושג גיל תום תקופת ביטוח  בהתאם 

יסתיים הכיסוי לנוסח התקנון התקני כך שנקבע המועד בו 
 הביטוחי והעמית יהפוך לעמית לא מבוטח בקרן.

התאמת התקנון לתקנון התקני  
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין.

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

6. 1 
נוספה הגדרה של המושג דמי ביטוח בהתאם לנוסח 
 התקנון התקני המתייחסת לעלות הכיסוי הביטוחי  

 .לסיכוני מוות או נכות

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
המחויבים והוראות הדין. הסעיף 
הינו חלק משינוי התקנון הכללי 
לאפשר לעמיתים להיות מבוטחים 
באחד ממסלולי הביטוח הקיימים 

 לביטוח נכות ולביטוח שאירים. 

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 קטואריהא

7. 1 
נוספה הגדרה של המושג "הורה" בהתאם לנוסח התקנון 

 .התקני

התאמת התקנון לתקנון התקני  
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין.

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

8. 1 
ו"ועדה "ועדה רפואית"  נוספו הגדרה של המושגים

 .רפואית לערעורים" בהתאם לנוסחים בתקנון התקני

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
המחויבים והוראות הדין. הסעיף 
הינו חלק משינוי התקנון הכללי 
לאפשר לעמיתים להיות מבוטחים 
באחד ממסלולי הביטוח הקיימים 

 לביטוח נכות ולביטוח שאירים. 

ות השלכות על זכויות לא צפוי
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

9. 1 
נוספה הגדרה של המושג "חודשי ביטוח" בהתאם לנוסח 

חודשים בהם העמית הוא  התקנון התקני כך שהם יהיו 
 .עמית מבוטח בקרן

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
המחויבים והוראות הדין. הסעיף 
הינו חלק משינוי התקנון הכללי 
לאפשר לעמיתים להיות מבוטחים 
באחד ממסלולי הביטוח הקיימים 

 לביטוח נכות ולביטוח שאירים. 

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

10. 1 
" בהתאם לנוסח התקנון יוםנוספה הגדרה של המושג "

יום עסקים כהגדרתו בפרק ההגדרות  התקני כך שיהיה 
 .של קודקס הרגולציה של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
המחויבים והוראות הדין. הסעיף 
הינו חלק משינוי התקנון הכללי 
לאפשר לעמיתים להיות מבוטחים 
באחד ממסלולי הביטוח הקיימים 

 לביטוח נכות ולביטוח שאירים. 

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 קטואריהא

11. 1 
נוספה הגדרה של המושג "ילד" בהתאם לנוסח התקנון 

 אחד מאלה:  התקני כך שיהיה 
לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים.
אין השלכות על הנספח  

 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

המאומץ כחוק של פנסיונר, שקצבת בנו הביולוגי או   )א(
הזקנה חושבה על פי נתוניו, או בנו הביולוגי או המאומץ 

יום לאחר מות  300כחוק של עמית, לרבות מי שנולד תוך 
 העמית;

התאמת התקנון לתקנון התקני  
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

בנו החורג של פנסיונר, שקצבת הזקנה חושבה על      )ב( המחויבים והוראות הדין.
פי נתוניו, או בנו החורג של עמית, ובלבד שכל פרנסתו 

 העמית ערב פטירתו.הייתה על 

12. 1 
נוספה הגדרה של המושג "יתום" בהתאם לנוסח התקנון 

 .התקני

התאמת התקנון לתקנון התקני  
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין.

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

13. 1 
" בהתאם לנוסח מקבל קצבהעודכנה הגדרה של המושג "

התקנון התקני כך שיכלול גם מי שמקבל מהקרן קצבת 
 .נכות או קצבת שאירים

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
המחויבים והוראות הדין. הסעיף 
הינו חלק משינוי התקנון הכללי 
לאפשר לעמיתים להיות מבוטחים 
באחד ממסלולי הביטוח הקיימים 

 לביטוח נכות ולביטוח שאירים. 

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 קטואריהא

14. 1 
נוספה הגדרות של המושגים "נכה", "נכה חלקי" ו"נכה 

בהתאם לנוסחים הקיימים בתקנון  "מלא" ו"נכה סיעודי
 .התקני

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
המחויבים והוראות הדין. הסעיף 
הינו חלק משינוי התקנון הכללי 
לאפשר לעמיתים להיות מבוטחים 
באחד ממסלולי הביטוח הקיימים 

 לביטוח נכות ולביטוח שאירים. 

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

15. 1 

נוספו הגדרות של המושגים "עמית מבוטח" ו"עמית לא 
מבוטח" בהתאם לנוסח התקנון התקני כך שנערכת 
הבחנה בין עמיתים הנמצאים במסלול ביטוחי 

 ושמבוטחים בקרן ועמיתים שאינם מבוטחים בקרן.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
המחויבים והוראות הדין. הסעיף 
הינו חלק משינוי התקנון הכללי 
לאפשר לעמיתים להיות מבוטחים 
באחד ממסלולי הביטוח הקיימים 

 לביטוח נכות ולביטוח שאירים. 

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 קטואריהא



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

16. 1 

נוספו הגדרות של המושגים "עמית פעיל" ו"עמית לא 
פעיל" בהתאם לנוסח התקנון התקני כך שנערכת אבחנה 
בין עמיתים המשלמים דמי גמולים לקרן ועמיתים שאינם 

 משלמים דמי הגמולים.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
המחויבים והוראות הדין. הסעיף 
הינו חלק משינוי התקנון הכללי 
לאפשר לעמיתים להיות מבוטחים 
באחד ממסלולי הביטוח הקיימים 

 לביטוח נכות ולביטוח שאירים. 

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

17. 1 
נוספה הגדרה של המושג "קצבה ממקור אחר" בהתאם 
לנוסח התקנון התקני כך שהוגדרו מקורות קצבה נוספים 

 .לעמית מלבד הקרן

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
המחויבים והוראות הדין. הסעיף 
הינו חלק משינוי התקנון הכללי 
לאפשר לעמיתים להיות מבוטחים 
באחד ממסלולי הביטוח הקיימים 

 לביטוח נכות ולביטוח שאירים. 

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 קטואריהא

18. 1 
עודכנה ההגדרה של המושג "שאיר" בהתאם לנוסח 

אלמן, יתום  התקנון התקני כך שנוסח המעודכן הינו 
 והורה.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
המחויבים והוראות הדין. הסעיף 
הינו חלק משינוי התקנון הכללי 
לאפשר לעמיתים להיות מבוטחים 
באחד ממסלולי הביטוח הקיימים 

 לביטוח נכות ולביטוח שאירים. 

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

19. 1 
נוספה הגדרה של המושג "שיעור ביטוחי" בהתאם לנוסח 
התקנון התקני המתייחס לשיעור הכיסוי הביטוחי לעמית 

 הנמצא במסלול עם ביטוח.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
המחויבים והוראות הדין. הסעיף 
הינו חלק משינוי התקנון הכללי 
לאפשר לעמיתים להיות מבוטחים 
באחד ממסלולי הביטוח הקיימים 

 לביטוח נכות ולביטוח שאירים. 

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 קטואריהא



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

20. 1 
נוספו הגדרות של המושגים "שכר מבוטח" ו"שכר מבוטח 

 מעודכן" בהתאם לנוסח התקנון התקני.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
המחויבים והוראות הדין. הסעיף 
הינו חלק משינוי התקנון הכללי 
לאפשר לעמיתים להיות מבוטחים 
באחד ממסלולי הביטוח הקיימים 

 לביטוח נכות ולביטוח שאירים. 

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

21. 1 
נוספה הגדרה של המושג "שכר קובע" בהתאם לנוסח 

 התקנון התקני.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
המחויבים והוראות הדין. הסעיף 
הינו חלק משינוי התקנון הכללי 
לאפשר לעמיתים להיות מבוטחים 
באחד ממסלולי הביטוח הקיימים 

 לביטוח נכות ולביטוח שאירים. 

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 קטואריהא

22. 1 

נוספה הגדרה של המושג "תקופת אכשרה" בהתאם 
תקופה שבמהלכה לא  לנוסח התקנון התקני כך שתהיה 

תהיה זכאות  לכיסוי ביטוחי חלקי או מלא בקרן לפי 
 .העניין, בשל אירוע מזכה

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
המחויבים והוראות הדין. הסעיף 
הינו חלק משינוי התקנון הכללי 
לאפשר לעמיתים להיות מבוטחים 
באחד ממסלולי הביטוח הקיימים 

 לביטוח נכות ולביטוח שאירים. 

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

23. 1 

עודכנה ההגדרה של המושג "תקופת תשלומים 
מבוטחים" בהתאם לנוסח התקנון התקני ונוספה 

חודשים לאלמן בעת תביעת  240תקופה של התייחסות ל
 שאירים.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
המחויבים והוראות הדין. הסעיף 
הינו חלק משינוי התקנון הכללי 
לאפשר לעמיתים להיות מבוטחים 
באחד ממסלולי הביטוח הקיימים 

 לביטוח נכות ולביטוח שאירים. 

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 קטואריהא

24. 5 

נוספו מקורות הכנסה לקרן כדלקמן: תשלומים ששולמו 
טעות; תשלומים שהתקבלו ממבטחי משנה, לרבות 
החזר פרמיות עודפות; כספים שהתקבלו בקרן מכוח 
פסיקה של רשות שיפוטית מוסמכת או מכוחן של הוראות 

 ההסדר התחיקתי הרלוונטיות.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
פנסיה מקיפה בשינויים של קרן 

 המחויבים והוראות הדין.

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

25. 6 
עודכנו התשלומים שחברה מנהלת רשאית להוציא 

 מהקרן.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין.

צפויות השלכות על זכויות לא 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

26. 7 

 : מבטח משנהסעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין.

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

הסעיף נותן ביטוי לאפשרות הקיימת לחברה המנהלת 
להתקשר עם מבטח משנה לצורך רכישת ביטוח משנה 

 כנגד הסיכונים הביטוחיים בקרן

 )א(8 .27
הסעיף עודכן כך שניתן יהיה לגבות דמי ניהול, אם 
החברה תבחר בכך, מכלל שאירי עמית יחד או מפנסיונר 

 מינימום.אשר זכאים לקצבה הנמוכה מקצבת 

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין.

תיתכן גביית דמי ניהול בשיעור 
מההפרש  4%שלא יעלה על 

שבין סכום קצבת מינימום לבין 
 סכום הקצבה המשולמת

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

28. 9 

התאמת התקנון לתקנון התקני  : ניהול ועדכון יתרה צבורהסעיף חדש
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

פירוט הגורמים שיש בהם בכדי להביא לעדכון היתרה 
 הצבורה המגיעה לעמית.

 )ב(11 .29

אדם מהקרן זכויות או הסעיף קובע כי במקרה בו  קיבל 
תשלומים כלשהם בניגוד להוראות ההסדר התחיקתי או 
הוראות התקנון, בין אם בהטעיה בין אם בתום לב רשאית 
החברה המנהלת לדרוש תוספת הפרשי הצמדה וריבית 

 1961-בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א
שיועברו לנכסי הקרן. ואולם, אם הטעות הייתה של 

הלת, הפרשי ההצמדה והריבית ישולמו על החברה המנ
 ידי החברה המנהלת.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין.

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

30. 12 
: שינוי ברישום גיל יעשה על יסוד פסק דין או סעיף חדש

 .החלטה של רשות שיפוטית או מנהלית מוסמכת

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

 )ג(13 .31
ימים  14אישור או דחיית בקשת הצטרפות תינתן תוך 

 נערך חיתום רפואי.למעט במקרה בו 

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין.

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

 )ד(13 .32

אפשרות עריכת חיתום רפואי לעמית כחלק מהליך 
ההצטרפות: הודעה לעמית אודות תוצאות החיתום 

ימים ממועד קבלת המסמך הרלוונטי  30יימסרו תוך 
ימים ממועד הגשת בקשת  90-האחרון אך לא יאוחר מ

 .ההצטרפות

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין.

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

 )ה(13 .33
ימים  10הודעה לעמית על צירופו לקרן הפנסיה בתוך 

 ממועד הצטרפותו או ממועד חידוש הביטוח בקרן.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

 )א(14 .34

להצטרפות בשל תשלום דמי גמולים העולים על בנוסף 
תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה מקיפה נקבע כי 
עמית יצורף לקרן גם בשל תשלום דמי גמולים העולים על 

 תקרת הפקדה מותרת לנכה בקרן המקיפה.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין
ככל שעמית יפקיד כספים לקרן 
פנסיה מקיפה בסכומים העולים 

על תקרת ההפקדה לקרן 
הפנסיה המקיפה, הכספים 

יופקדו באופן אוט' לקרן פנסיה 
 כללית ללא שיקול דעת העמית.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

תכלית הסעיף להבטיח כי 
הפקדות עמית לקרן פנסיה 

מקיפה העולות על תקרת 
ההפקדה יועברו באופן אוטומטי 

 לקרן הפנסיה הכללית

 )ב(14 .35

 :סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין
ככל שעמית יפקיד כספים לקרן 
פנסיה מקיפה בסכומים העולים 

על תקרת ההפקדה לקרן 
הפנסיה המקיפה, הכספים 

אוט' לקרן פנסיה יופקדו באופן 
 כללית ללא  שיקול דעת העמית.

אין השלכות על הנספח  
נקבע כי מועד ההצטרפות של עמית שצורף בהתאם  האקטוארי

)א( יהיה במועד שבו התקבלו דמי 14להוראות סעיף 
 הגמולים כאמור בקרן המקיפה.

תכלית הסעיף להבטיח כי 
הפקדות עמית לקרן פנסיה 

 מקיפה העולות על תקרת
ההפקדה יועברו באופן אוטומטי 

 לקרן הפנסיה הכללית

36. 15 

 סעיף חדש:
 

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
בו לעניין הכיסוי הביטוחי, הבהרה טכנית למקרה  האקטוארי

 מופרשים לעמית כספים ממספר מקורות שונים.

 )א(16 .37

 :סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני  

של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

הוראות התייחסות לדמי גמולים המשתלמים בדיעבד:  
לעניין זקיפת דמי גמולים שהופקדו לקרן בגין תקופה 

 קודמת למועד התשלום.

 )ב(16 .38

 :סעיף חדש
 

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 .המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
הבהרות הפקדת דמי גמולים בדיעבד והשפעתם לעניין  האקטוארי

 הכיסוי הביטוחי של העמית:



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

לא יקנו לעמית כיסוי ביטוחי בשל תקופה שקדמה למועד  
תשלומם והתקופה שקדמה למועד התשלום לא תבוא 
במניין תקופת האכשרה ולא תבוא במניין החודשים לצורך 
חישוב השכר הקובע וכן לא ינוכו בגינה עליות כיסוי 
ביטוחי. כמו כן, גיל תחילת הכיסוי הביטוחי של עמית 

מו בגינו לקרן דמי גמולים עבור המשלם לקרן או ששול
תקופה שקדמה למועד תשלומם, יהיה גיל העמית במועד 

 התשלום.

 
39. 

 
 )ג(16

 :סעיף חדש
 

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

הבהרה כי עמית המשלם לקרן או ששולמו בגינו לקרן דמי 
גמולים עבור תקופה שקדמה למועד תשלומם לא יהיה 
זכאי לתשואה בגין דמי גמולים אלו, עבור החודשים אשר 

 קדמו למועד ההפקדה.

 )א(17 .40

 :סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 והוראות הדין.המחויבים 

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

דמי גמולים ששולמו בשל עמית, העולים על תקרת 
ההפקדה החודשית לקרן פנסיה מקיפה או על תקרת 
ההפקדה לנכה חלקי, או דמי גמולים ששולמו בשל נכה 

העמית בקרן מלא בקרן המקיפה, יועברו לחשבון על שם 
הכללית עד ליום החמישי בחודש העוקב לחודש שבו 

 בוצעה ההפקדה.

הסעיף מסדיר את תהליך העברת 
הפקדות הגבוהות מתקרת 
ההפקדה לקרן הפנסיה המקיפה 
לקרן הפנסיה הכללית תוך 
הסדרת דמי הניהול שייגבו 

 במסגרת כספים אלו.



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

ייגבו בגינם דמי גמולים, יועברו ישירות לקרן הכללית, ולא 
 דמי ניהול בקרן המקיפה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הסעיף מסדיר את תהליך העברת 
הפקדות הגבוהות מתקרת 
ההפקדה לקרן הפנסיה המקיפה 
לקרן הפנסיה הכללית תוך 
הסדרת דמי הניהול שייגבו 

 במסגרת כספים אלו.

    

 )ג(-)ב(17 .41

  סעיף חדש:
 

מהיתרה הצבורה נקבעו מגבלות לגביית דמי ניהול 
ומהפקדות במקרה של הפקדות המועברות מקרן פנסיה 

 מקיפה לקרן הפנסיה הכללית.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין.

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

את תהליך העברת הסעיף מסדיר 
הפקדות הגבוהות מתקרת 
ההפקדה לקרן הפנסיה המקיפה 
לקרן הפנסיה הכללית תוך 
הסדרת דמי הניהול שייגבו 
במסגרת כספים אלו. סעיף מראה 

בתקנון התקני לקרן  18לסעיף 
 הפנסיה המקיפה



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

 )ד(17 .42

 :סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין.

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

חובת עדכון העמית בכתב על העברת הכספים לקרן 
הכללית, דמי הניהול הנגבים ממנו בקרן הכללית, העדרו 
או קיומו של כיסוי ביטוחי בגין חלק השכר שממנו 

הכללית, ובמקרה של היעדר משולמים דמי הגמולים לקרן 
כיסוי ביטוחי גם על האפשרות העומדת בפני העמית 
לרכוש כיסוי ביטוחי בשל השכר האמור בקרן הכללית ככל 

 שניתן.

הסעיף מסדיר את תהליך העברת 
הפקדות הגבוהות מתקרת 
ההפקדה לקרן הפנסיה המקיפה 
לקרן הפנסיה הכללית תוך 
הסדרת דמי הניהול שייגבו 

 פים אלו.במסגרת כס

בתקנון  18סעיף מראה לסעיף   
 התקני לקרן הפנסיה המקיפה.

 )ב(20 .43

 :סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין.

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

 12כעמית פעיל בקרן בטרם חלפו חידש עמית מעמדו 
חודשים מהמועד שבו הפסיק להיות עמית פעיל בפעם 
האחרונה, ולא הודיע על בחירותיו ביחס למסלול 
ההשקעות שבו תנוהל יתרתו הצבורה, תנוהל היתרה 
הצבורה של העמית במסלול שבו נוהלה יתרתו הצבורה 
בטרם הפך לעמית לא פעיל בפעם האחרונה, למעט לגבי 

קדות המעסיק למרכיב הפיצויים ממועד החידוש הפ
ואילך, אשר ינוהלו במסלול ברירת המחדל, או במסלול 

 )ב(.22אחר, בהתאם להוראות סעיף 

תכלית הסעיף לתת מענה 
במקרים בהם עמית לא בחר 
מסלול השקעה בעת ההצטרפות 

 או בעת חידוש הביטוח.

    



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

 )ג(20 .44

  :סעיף חדש
מעמדו כעמית פעיל בקרן לאחר שחלפו חידש עמית 

חודשים מהמועד שבו הפסיק להיות עמית  12-למעלה מ
פעיל בפעם האחרונה, ולא הודיע על בחירותיו ביחס 
למסלול ההשקעות שבו תנוהל יתרתו הצבורה, תנוהל 
היתרה הצבורה של העמית במסלול שבו נוהלה יתרתו 

ה הצבורה בטרם הפך לעמית לא פעיל בפעם האחרונ
אולם  ההפקדות אשר יופקדו ממועד חידוש מעמדו 

 כעמית פעיל בקרן ינוהלו במסלול ברירת המחדל.

מתן מענה למקרים אפשריים בהם 
עמית שב להפקיד כספים לאחר 

חודשים  12-שחלפו למעלה מ
מהמועד בו הפסיק להפקיד כספים 
בפעם האחרונה. כך, היתרה 
הקיימת תמשיך להיות מנוהלת 

והלה עד כה אולם במסלול בו נ
הפקדות חדשות ינוהלו תחת 

 מסלול השקעה ברירת מחדל.
לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים.
אין השלכות על הנספח  

 האקטוארי

 

תכלית הסעיף לתת מענה 
 12-במקרים בהם חלפו למעלה מ

חודשים מהמועד שבו הפסיק 
להיות עמית פעיל בפעם 

בחירותיו האחרונה, ולא הודיע על 
ביחס למסלול ההשקעות שבו 

 תנוהל יתרתו הצבורה.

 )ה(21 .45
עוגנה בתקנון קרן הפנסיה חובת החברה ליידע את 
העמית בדבר השלמת העברת הכספים בין מסלולי 

 ההשקעה.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

זכויות לא צפויות השלכות על 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

 )ו(21 .46

התקנון מעגן את החובה כי במקרה בו נפטר עמית ולא 
הועברו כספי העמית למסלול השקעה למקבלי קצבה או 
לא שולמו לזכאים לכך בהתאם לתקנון זה, ינוהלו 
הכספים במסלול ההשקעות שבו נוהלו טרם פטירת 

למסלול השקעות אחר, גם אם תאריך העמית, ולא יועברו 
 לידתו של העמית שנפטר מתאים למסלול השקעות אחר.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

 
 
47. 
 
 

 
 

 )א(23

עמית רשאי לבחור, במועד בהתאם לתקנון החדש 
הצטרפותו לקרן ובכל מועד שלאחריו, באחד ממסלולי 

מסלול הביטוח(, רשימת מסלולי  -הביטוח שלהלן )להלן 
הביטוח בנקבע בתקנון תואמת את רשימת מסלולי 
הביטוח בתקנון התקני שפורסם ע"י רשות שוק ההון 

 ביטוח וחיסכון.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
יה מקיפה בשינויים של קרן פנס

המחויבים והוראות הדין. הסעיף 
הינו חלק משינוי התקנון הכללי 
לאפשר לעמיתים להיות מבוטחים 
באחד ממסלולי הביטוח הקיימים 

 לביטוח נכות ולביטוח שאירים. 

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

 )ב(23 .48

נוסף סעיף המאפשר לעמיתים לבחור שיעור כיסוי ביטוחי 
מתוך אחד מהשיעורים המפורטים בסעיף ובלבד ששיעור 
הכיסוי הביטוחי שבחר העמית לנכות ושיעור הכיסוי 
הביטוחי שבחר העמית לשאירים לא יהיו גבוהים 
מהשיעורים המרביים שניתן לבחור בהתאם לאחד 

 ממסלולי הביטוח המפורטים בסעיף.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין.

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי לאפשר לעמיתים להיות 
מבוטחים באחד ממסלולי הביטוח 

ולביטוח הקיימים לביטוח נכות 
 שאירים.

מטרת הסעיף לאפשר שיקול דעת 
רחב לעמית ככל שיבחר לעשות 

 שימוש בחלופה זו.

49. 24 

סעיף התואם את נוסח התקנון  -תום תקופת הביטוח 
התקני המאפשר לעמית לבחור את גיל תום תקופת 

לגיל תום תקופת הביטוח יהיו זכויות  שבהגיעו הביטוח
 העמית כשל עמית לא מבוטח בקרן.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין.

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

נוספה טבלה מתאימה 
 לכל בחירה אפשרית

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
לאפשר לעמיתים להיות הכללי 

מבוטחים באחד ממסלולי הביטוח 
הקיימים לביטוח נכות ולביטוח 

 שאירים.

50. 25  +69 

סעיפים התואמים את נוסח  -קצבת נכות מתפתחת 
התקנון התקני המאפשר לעמית לרכוש כיסוי ביטוחי נוסף 
לפיו אם יהיה זכאי לקצבת נכות בהתאם להוראות פרק 

קצבת הנכות שתשולם לו בשיעור קצבת נכות, תוגדל 
 2%שנתי של 

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

 נוספה טבלה מתאימה 
הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי לאפשר לעמיתים להיות 
 מבוטחים באחד ממסלולי הביטוח
הקיימים לביטוח נכות ולביטוח 

 שאירים.

51. 26 +70  
כיסוי ביטוחי המהווה כיסוי ברירת  -קצבת נכות כפולה 

מחדל לתשלום קצבת נכות בשיעור כפול במהלך שני 
חודשי הקצבה הראשונים. עמית רשאי לוותר על כיסוי 

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

ככל שעמית לא הודיע לחברה 
המנהלת כי הוא מוותר על כיסוי 
ביטוחי בגין קצבת נכות כפולה 

 נוספה טבלה מתאימה 



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

ביטוחי עבור קצבת נכות כפולה באמצעות הודעה בכתב 
 לחברה המנהלת.

עמיתים תכלית הסעיף להבטיח כי 
המבוטחים במסגרת הקרן 
הכללית יהיו זכאים לקצבת נכות 
כפולה אלא אם בחרו לוותר על 
כיסוי זה באופן אקטיבי בכך 
העמיתים נדרשים לוותר על 
הכיסוי ולא קיים חשש כי יהיו 
מבוטחים בחסר רק בגלל חוסר 

 ידיעת זכויותיהם.

הוא יהיה חייב בתשלום דמי 
 ביטוח בגין הכיסוי הביטוחי 

 )א(27 .52

 :סעיף חדש
 -כיסוי ביטוחי לעמית בעת הצטרפות או חידוש ביטוח 

הצטרף לראשונה העמית לקרן בשל תשלום דמי גמולים 
העולים על תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה 

 12מקיפה או חידש ביטוח בקרן לאחר תקופה העולה על 
חודשים מהמועד שבו הפסיק להיות עמית פעיל בקרן, 

חירותיו ביחס ולא הודיע לחברה המנהלת על ב
הוא יצורף לאותו מסלול  –לאפשרויות הכיסוי הביטוחי 

ביטוחי בו הוא מבוטח בקרן המקיפה ובנוסף יחולו עליו 
אותן בחירות ביטוחיות שחלות עליו בקרן המקיפה. היה 
העמית מבוטח בקרן המקיפה במסלול ביטוחי ו/או 
בשיעורי כיסוי שאינם קיימים בקרן, יצורף העמית למסלול 

 ברירת מחדל.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי לאפשר לעמיתים להיות 
מבוטחים באחד ממסלולי הביטוח 
הקיימים לביטוח נכות ולביטוח 

 שאירים.

תשלום דמי ביטוח בגין כיסוי 
 ביטוחי לעמית המצטרף

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

תכלית הסעיף להבטיח כי עמיתים 
הקרן  המבוטחים במסגרת

המקיפה יהיו מבוטחים גם בגין 
הכספים המופקדים בקרן הכללית 
כדי למנוע כיסוי ביטוחי בחסר מול 

 הכספים המופקדים.

 )ב(27 .53

 : סעיף חדש
חידש עמית את מעמדו כעמית מבוטח בקרן בטרם חלפו 

חודשים מהמועד שבו הפסיק להיות עמית פעיל  12
בפעם האחרונה, ולא הודיע על בחירותיו ביחס להיקף 
הכיסוי הביטוחי, יבוטח העמית בכיסוי הביטוחי שהיה לו 

 בטרם הפך לעמית לא מבוטח.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
יתים להיות הכללי לאפשר לעמ

מבוטחים באחד ממסלולי הביטוח 
הקיימים לביטוח נכות ולביטוח 

 שאירים.
תשלום דמי ביטוח בגין כיסוי 

 ביטוחי לעמית המצטרף
אין השלכות על הנספח  

 האקטוארי
תכלית הסעיף להבטיח כי עמיתים 
המבוטחים במסגרת הקרן 
המקיפה יהיו מבוטחים גם בגין 

הכללית הכספים המופקדים בקרן 
כדי למנוע כיסוי ביטוחי בחסר מול 

 הכספים המופקדים



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

54. 28 

ויתור על כיסוי ביטוחי לשאירים של עמית  -סעיף חדש 
 :מבוטח

נוסח הקיים בתקנון התקני של הקרן את  תואםהסעיף 
  .המקיפה

התאמת התקנון לתקנון התקני 
 .של קרן פנסיה מקיפה

הסעיף אינו פוגע בזכויות העמית 
מקנה לו שיקול דעת רחב אלא 

בהחלטה האם לוותר על כיסוי 
 ביטוחי לשאירים

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

 

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי לאפשר לעמיתים להיות 
מבוטחים באחד ממסלולי הביטוח 
הקיימים לביטוח נכות ולביטוח 

 שאירים.

ברירת המחדל לעמית הבוחר 
כי הוא יהיה לוותר על הכיסוי 

מבוטח בגין ביטול תקופת 
האכשרה קרי ישלם דמי ביטוח 
בגין הכיסוי אלא אם ביקש לוותר 

 עליו באופן אקטיבי.

הגיש העמית לחברה המנהלת בקשה כאמור כי הוא 
מוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות עבור שאירים, 
במהלך תקופת הוויתור כאמור לעיל יבוטח העמית 
בביטוח עבור ביטול תקופת האכשרה  אלא אם העמית 
 הודיע לחברה המנהלת כי הוא מוותר על כיסוי ביטוחי זה. 

 

  

סעיף זה מקנה לעמית שיקול דעת   
רחב באשר לזכויות הביטוחיות 
שהוא מבקש לרכוש במסגרת 
 הקרן הכללית בה מנוהלים כספיו.

  

55. 29 

וי ביטוחי לבן זוג של עמית ויתור על כיס - חדשסעיף 
  :מבוטח
הנוסח הקיים בתקנון התקני של הקרן את  תואםהסעיף 

  .המקיפה

התאמת התקנון לתקנון התקני 
 .של קרן פנסיה 

הסעיף אינו פוגע בזכויות העמית 
אלא מקנה לו  שיקול דעת רחב 
בהחלטה האם לוותר על כיסוי 

 ביטוחי לבן זוג.

 נוספה טבלה מתאימה 

 

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי לאפשר לעמיתים להיות 
מבוטחים באחד ממסלולי הביטוח 

לביטוח נכות ולביטוח הקיימים 
 שאירים.

ברירת המחדל לעמית הבוחר 
לוותר על הכיסוי כי הוא יהיה 
מבוטח בגין ביטול תקופת 
האכשרה קרי ישלם דמי ביטוח 
בגין הכיסוי אלא אם ביקש לוותר 

 עליו באופן אקטיבי.



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

הגיש העמית לחברה המנהלת בקשה כאמור כי הוא 
מוות עבור בן זוג, במהלך מוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני 

תקופת הוויתור כאמור לעיל יבוטח העמית בביטוח עבור 
ביטול תקופת האכשרה   אלא אם העמית הודיע לחברה 

 המנהלת כי הוא מוותר על כיסוי ביטוחי זה.

. 

  

סעיף זה מקנה לעמית  שיקול   
דעת רחב באשר לזכויות 

שהוא מבקש לרכוש  הביטוחיות
במסגרת הקרן הכללית בה 

 מנוהלים כספיו.

  

56. 30 

 :ויתור על כיסוי ביטוחי לנכות - סעיף חדש
בויתור על נכות לתקופה של  בקרן הכללית ניתן לבחור 

 .חודשים 24

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי לאפשר לעמיתים להיות 
מבוטחים באחד ממסלולי הביטוח 

לביטוח נכות ולביטוח הקיימים 
 שאירים.

הסעיף אינו פוגע בזכויות העמית 
אלא מקנה לו  שיקול דעת רחב 
בהחלטה האם לוותר על כיסוי 

 ביטוחי לנכות

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

  
    

57. 31 

 :שינוי הכיסוי הביטוחי -חדש סעיף 
התאמת התקנון לתקנון התקני 

בשינויים של קרן פנסיה מקיפה 
 המחויבים והוראות הדין

תנאי הסעיף דומים לתנאים 
הקיימים בקרן המקיפה מלבד 
הוספת תנאי כי הגדלת הכיסוי 
הביטוחי לעמית לנכות ו/או 
לשאירים הוא שהעמית אינו נכה 
קרי, מעבר בין מסלולים ביטוחיים 
אינו אפשרי לכלל העמיתים 

 המבוטחים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

הסעיף מבוסס על הנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן 
הפנסיה המקיפה אליו נוסף תנאי הקובע כי עמית לא יהיה 
זכאי להגדיל את הכיסוי הביטוחי שלו במקרה בו הוא כבר 

 נכה את התרחש אירוע מזכה.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי לאפשר לעמיתים להיות 

הביטוח מבוטחים באחד ממסלולי 
הקיימים לביטוח נכות ולביטוח 

 שאירים.

    

 :גיל תחילת הכיסוי הביטוחי - חדשסעיף  32 .58
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

תנאי הסעיף זהים לתנאים 
הקיימים בקרן המקיפה ואין 

 פגיעה בעמיתים.

הנספח אין השלכות על  
 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

נוסח הסעיף תואם באופן מלא לנוסח הסעיף הקיים 
 בתקנון התקני של קרן הפנסיה המקיפה.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי לאפשר לעמיתים להיות 
מבוטחים באחד ממסלולי הביטוח 
הקיימים לביטוח נכות ולביטוח 

 שאירים.

    

59. 33 

   :אכשרהתקופת  -סעיף חדש 
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

שלא כמו במקרה של קרן 
הפנסיה המקיפה, תקופת 
האכשרה תכול גם במקרים בהם 
העמית המבוטח עובר ממסלול 

 יסוד למסלול ביטוחי אחר.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

הנוסח הקיים בתקנון התקני של נוסח הסעיף מבוסס על 
קרן הפנסיה המקיפה אולם נוסף תנאי לתחילת תקופת 

חודשים במקרה בו עמית עבר ממסלול  60האכשרה בת 
 יסוד למסלול ביטוח אחר.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי לאפשר לעמיתים להיות 
מבוטחים באחד ממסלולי הביטוח 
הקיימים לביטוח נכות ולביטוח 

 רים.שאי

נוספה התייחסות בסעיף כי תקופת האכשרה לא תחול, 
בתום תקופת הוויתור, לגבי עמית שוויתר על כיסוי ביטוחי 
לשאירים ו/או לבן זוג, ובלבד שהעמית שילם במהלך 
תקופת הוויתור על כיסוי ביטוחי בשל ביטול תקופת 

 .29-ו 28אכשרה כפי שנקבע בסעיפים 

  

60. 34 

 :חיתום רפואי - חדשסעיף 
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

התנאים המפורטים בסעיף לעריכת חיתום רפואי 
מבוססים על התנאים שנקבעו בתקנו התקני של קרן 

הגדלת הכיסוי  -המקיפה להם נוסף תנאי חדשהפנסיה 
 הביטוחי כך שיכלול גם כיסוי ביטוחי לנכות.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי לאפשר לעמיתים להיות 
מבוטחים באחד ממסלולי הביטוח 
הקיימים לביטוח נכות ולביטוח 

 שאירים.

נוספה אפשרות כי מלבד אפשרות העמית להצטרף לקרן 
הפנסיה, החיתום הרפואי מאפשר לקרן לדחות בקשת 

 עמית לעבור למסלול ביטוחי מסוים.
  

 :ארכת ביטוח -סעיף חדש  35 .61
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

נוסח הסעיף תואם באופן מלא לנוסח הסעיף הקיים 
 בתקנון התקני של קרן הפנסיה המקיפה.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי לאפשר לעמיתים להיות 
מבוטחים באחד ממסלולי הביטוח 
הקיימים לביטוח נכות ולביטוח 

 שאירים.

בוצע שינוי כך שבמקרה של פטירת עמית ארכת הביטוח 
לאחר היוודע לחברה על פטירת העמית ולא תופסק 

 לאחר מועד הפטירה עצמו.
  

62. 36 

 :הסדר ביטוח -סעיף חדש 
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

באופן מלא לנוסח הסעיף הקיים נוסח הסעיף תואם 
 בתקנון התקני של קרן הפנסיה המקיפה.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי לאפשר לעמיתים להיות 
מבוטחים באחד ממסלולי הביטוח 
הקיימים לביטוח נכות ולביטוח 

 שאירים.

בוצע שינוי כך שבמקרה של פטירת עמית הסדר הביטוח 
לחברה על פטירת העמית ולא לאחר יופסק לאחר היוודע 
 מועד הפטירה עצמו.

  

63. 37 

 :דמי ביטוח -סעיף חדש 
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
לנוסח הסעיף הקיים נוסח הסעיף תואם באופן מלא  האקטוארי

 בתקנון התקני של קרן הפנסיה המקיפה.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי לאפשר לעמיתים להיות 
מבוטחים באחד ממסלולי הביטוח 
הקיימים לביטוח נכות ולביטוח 

 שאירים.

    

 :תקרת דמי ביטוח -חדש סעיף  38 .64
התאמת התקנון לתקנון התקני 

מקיפה בשינויים  של קרן פנסיה
 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

נוסח הסעיף תואם באופן מלא לנוסח הסעיף הקיים 
 בתקנון התקני של קרן הפנסיה המקיפה.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי לאפשר לעמיתים להיות 

ממסלולי הביטוח מבוטחים באחד 
הקיימים לביטוח נכות ולביטוח 

 שאירים.

    

65. 39 

 :תשלום דמי ביטוח - חדשסעיף 
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
תואם באופן מלא לנוסח הסעיף הקיים נוסח הסעיף  האקטוארי

 בתקנון התקני של קרן הפנסיה המקיפה.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי לאפשר לעמיתים להיות 
מבוטחים באחד ממסלולי הביטוח 
הקיימים לביטוח נכות ולביטוח 

 שאירים.

    

66. 40 

 :הודעה בדבר זכאות לקבלת קצבת זקנה - סעיף חדש
התקנון לתקנון התקני  התאמת

של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

נוסח הסעיף תואם באופן מלא לנוסח הסעיף הקיים 
בתקנון התקני של קרן הפנסיה המקיפה. עיגון חובת 

יוצגו לו האפשרויות העומדות משלוח לעמית הודעה שבה 
 בפניו לעניין קבלת קצבת זקנה

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי לאפשר לעמיתים להיות 
מבוטחים באחד ממסלולי הביטוח 
הקיימים לביטוח נכות ולביטוח 

 שאירים.

    

 )ג(42 .67

עיגון חובת משלוח אישור על קבלת הבקשה  - סעיף חדש
ימים ממועד קבלת בקשת  7זקנה בתוך לקבלת קצבת 

העמית. בהתאם לנוסח התקנון התקני של קרן הפנסיה 
 המקיפה.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

 -אין פגיעה בזכויות העמית
הסעיף מחזק את השקיפות אל 

 מול העמית

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

 )ד(42 .68

עיגון חובת אישור בקשת  עמית לקבלת  - סעיף חדש
ימים מיום קבלת טופס הבקשה  10קצבת זקנה בתוך 

לקבלת קצבת זקנה, כשהוא מלא ותקין. בהתאם לנוסח 
 התקנון התקני של קרן הפנסיה המקיפה.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 הדיןהמחויבים והוראות 

 -אין פגיעה בזכויות העמית
הסעיף מחזק את השקיפות אל 

 מול העמית

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

 )ה(42 .69

הבהרה בהתאם לנוסח הקיים בתקנון  - סעיף חדש
התקני של קרן פנסיה מקיפה כי עמית שהגיש בקשה 
לקבלת קצבת זקנה ונפטר לפני מועד הזכאות הראשון 

זקנה, יחולו ההוראות הרלוונטיות לגבי לקבלת קצבת 
עמית מבוטח או לגבי עמית לא מבוטח בהתאם למעמד 
העמית במועד פטירתו, וזאת אף אם אושרה בקשתו 

 לקבלת קצבת זקנה.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 .המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

ין השלכות על הנספח א 
 האקטוארי

 )ו(42 .70

הבהרה בהתאם לנוסח הקיים בתקנון  - סעיף חדש
התקני של קרן פנסיה מקיפה כי לאחר קבלת קצבת 
הזקנה הראשונה, לא יהיה רשאי הפנסיונר לשנות את 

 בחירתו.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 .המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

71. 44 

: הסעיף המעודכן מפרט שורה של חישוב קצבת זקנה
משתנים אשר משפיעים על גובה קצבת הזקנה לה יהיה 
זכאי העמית אשר הגיע למועד הזכאות לרבות פרטי 

ילדיו של הפנסיונר, פרטי בן הזוג של הפנסיונר, פרטי 
הפנסיונר ותקופת תשלומים מובטחים ככל שהעמית בחר 

 בה בבקשה לקבלת קצבת זקנה.

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בתקנון התקני של קרן הסעיף החדש הותאם נוסח הקיים 
 .פנסיה מקיפה

72. 46 

קבלת קצבת זקנה עבור חלק מן היתרה  - סעיף חדש
 הצבורה

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 .המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה בהתאם לנוסח 
הסעיף קובע כי עמית הפורש לזקנה, רשאי  מקיפה

להמיר רק חלק מהיתרה הצבורה בחשבונו לקצבה, 
 ולהותיר את החלק הנותר כיתרה צבורה בקרן.

73. 48 

 שאירים לילדים של פנסיונר קצבת - סעיף חדש
 

התאמת התקנון לתקנון התקני 
בשינויים של קרן פנסיה מקיפה 
 .המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
קובע כי עמית הפורש לזקנה שיש לו  הסעיף מקיפה

ילדים, יהיה רשאי לבחור במסגרת הבקשה לקבלת 
קצבת זקנה לבטח את ילדיו בקצבה שתשולם להם לאחר 

 מותו וכל עוד הם מוגדרים כשאירים לפי תקנון זה.



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

74. 49 

קצבת זקנה הכוללת תקופת תשלומים  - סעיף חדש
 .מובטחים

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
הסעיף קובע כעמית רשאי לבחור במועד הבקשה  המקיפ

לקבלת קצבת זקנה בתקופת תשלומים מובטחים, ובלבד 
שגילו בתום תקופת התשלומים המובטחים לא יעלה על 

 24ושלא היה זכאי לקבלת קצבת נכות במהלך  87
 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

75. 50 

 :היוון קצבת זקנה
  

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
נוסח הסעיף תואם באופן מלא לנוסח הסעיף הקיים  האקטוארי

 בתקנון התקני של קרן הפנסיה המקיפה.

76. 52 

 :המשך הפקדת דמי גמולים
 

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

זכויות לא צפויות השלכות על 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
נוסח הסעיף תואם באופן מלא לנוסח הסעיף הקיים  האקטוארי

 .בתקנון התקני של קרן הפנסיה המקיפה

77. 53 

 :זכאות לקבלת קצבת שאירי פנסיונר
 

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

צפויות השלכות על זכויות לא 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה הסעיף קובע כי שאריו של פנסיונר שנפטר וקצבתו 
חושבה כך ששאריו יהיו זכאים לקצבת שאירים, יהיו 
זכאים עם פטירתו לקבלת קצבת שארים וכי זכאותו של 

זוג לקבלת קצבת שאיר לאחר פטירתו של פנסיונר לא בן 
תיגרע אם בני הזוג התגרשו לאחר שהחל לקבל קצבת 

 זקנה

78. 54 
 תקופת הזכאות:

 
לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים.
אין השלכות על הנספח  

 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה הסעיף קובע כי מועד הזכאות הראשון לקבלת 

לחודש בחודש העוקב  1-קצבת שאירי פנסיונר יהא ה
לחודש פטירתו של הפנסיונר ונקבע כי מועד תום תקופת 
הזכאות לגבי אלמן יהיה היום האחרון לחודש פטירתו 

בתום החודש בו חדלו להיות  -שאינם אלמן ולגבי שאירים 
 .שאירים לפי תקנון זה

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

79. 55 

 :מידע כללי לתביעה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר
 

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה הסעיף קובע כי החברה המנהלת תפרסם בדף 
מרוכז באתר האינטרנט שלה שורה של מסמכים 

 רלוונטיים לבקשה לקבלת קצבת שאירים.

80. 56 

 :תביעה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר
 

התאמת התקנון לתקנון התקני 
בשינויים של קרן פנסיה מקיפה 
 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה הסעיף קובע כי שאיר פנסיונר יגיש לחברה 
המנהלת תביעה לקבלת קצבת שאירים אשר תכלול את 

החברה המנהלת תשיב המסמכים המפורטים בסעיף. 
ימים ממועד קבלת תביעתו כאמור  7בכתב לשאיר בתוך 

בסעיף קטן תוך פירוט שורה של נושאים הקבועים בתקנון 
 בתוך מועדים הקבועים בתקנון.

  

81. 58 

 :תשלום ועדכון קצבת שאירים
 

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 והוראות הדיןהמחויבים 

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה הסעיף קובע את מועד תשלום הקצבה לשאירים, 
אופן תשלום קצבת שאירים ליתומים, שלילת זכות שאר 

מוסמכת בפסק לקצבה ככל שנקבע ע"י ערכאה שיפוטית 
דין חלוט כי מות הפנסיונר נגרם כתוצאה ממעשה בזדון 

 של אותו שאר, עדכון קצבת השאירים.
 



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

82. 59 

 
 :שאירי פנסיונר שבחר בתקופת תשלומים מובטחים

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה הסעיף קובע את זכות השאירים לקצבאות נוספות 
אשר סכומן הכולל יהיה שווה להפרש שבין הקצבה 
האחרונה ששולמה לפנסיונר לבין סך קצבאות השארים 

בתקופת תשלומים ככל שנפטר פנסיונר שבחר  המקוריות
 מובטחים במהלך תקופת התשלומים המובטחים

83. 60 

 :שאירי פנסיונר שבחר בהיוון קצבה
 

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה בהתאם לנוסח 
מקיפה הסעיף קובע כי שאיריו של פנסיונר שבחר בהיוון 
קצבה ונפטר במהלך תקופת ההיוון, יהיו זכאים למלוא 

 קצבת השאירים לה הם זכאים, כאילו לא בוצע ההיוון

84. 61 

 :היוון קצבה לשאירי פנסיונר
 

התאמת התקנון לתקנון התקני 
מקיפה בשינויים של קרן פנסיה 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
 :מקיפה הסעיף קובע כי

שאיר של פנסיונר הזכאי לקצבה בהתאם לתקנון           -
מקצבת  25%של עד רשאי להוון את קצבתו בשיעור 

 השאירים לה הוא זכאי לתקופה של עד חמש שנים.

התקנון קובע את אופן חישוב היוון הקצבה ואת           -
 מועד תשלום הסכום המהוון.

השאיר ימשיך לקבל קצבה חודשית בקיזוז הסכום           -
המהוון במשך תקופת ההיוון ובסיום תקופת ההיוון 

 .יהיה זכאי למלוא הקצבה המקוריתהשאיר 
 
 
 
 
 



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

85. 62 

 :תנאי זכאות לקבלת קצבת נכות
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה הסעיף קובע כי עמית שהוכר כנכה על ידי הגורם 
הרפואי יהיה זכאי לקבל קצבת נכות מהקרן בהתקיים כל 

 התנאים המפורטים בתקנון. 

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ירים במסגרת הקרן.ולביטוח שא

    

86. 63 

 :מידע כללי לתביעה לקבלת קצבת נכות -סעיף חדש 
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין
לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים.
אין השלכות על הנספח  

 האקטוארי
התקני של קרן פנסיה בהתאם לנוסח הקיים בתקנון 

מקיפה הסעיף קובע כי יפורסמו באתר האינטרנט של 
החברה שורה של מסמכים הרלוונטיים להליך תביעת 

 קצבה נכות ע"י עמית

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

 )א(64 .87

 :תביעה לקבלת קצבת נכות - סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין
לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים.
אין השלכות על הנספח  

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה  האקטוארי
המסמכים שיש להגיש במסגרת  כימקיפה הסעיף קובע 

 .תביעת קצבת נכות

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

 )ב(64 .88

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה הסעיף קובע כי חובת החברה להשיב לעמית 

 .ימים ממועד הגשת התביעה לקצבת נכות 5בתוך 
 

    
אין השלכות על הנספח  

 האקטוארי

 )ג(64 .89
בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה הסעיף קובע כי מועד קבלת התביעה לקצבת נכות 
יהיה המועד בו התקבלה תביעת העמית בחברה 

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

שהתבקש המנהלת, או המועד בו התקבל המידע הנוסף 
 ע"י החברה המנהלת, המאוחר מבניהם.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 

בביטוח נכות להיות מבוטחים 
 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

90. 64 

 :רופא הקרן -סעיף חדש 
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

פנסיה בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן 
מקיפה הסעיף קובע את הקביעות שרופא הקרן יקבע 

 בהחלטתו המנומקת בדבר מצבו הרפואי של העמית

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

ימים ממועד קבלת התביעה  14הסעיף קובע כי בתוך 
החברה לעמית אם אושרה/ נדחתה התביעה או תודיע 

נדרשת התייצבות העמית בפני רופא הקרן )מועד 
ימים לכל היותר ממועד ההודעה  10ההתייצבות תיקבע 

ימי  2כי נדרשת התייצבות( החברה תודיע לעמית תוך 
עסקים ככל שנדרשים לרופא פרטים נוספים לאחר 

מסמכים ההתייצבות או את החלטת הרופא. ככל שנדרשו 
ימים ממועד קבלת  7נוספים, ההחלטה תועבר תוך 

המסמכים הנוספים. בהודעה לעמית בדבר החלטת 
הרופא יעודכן העמית בדבר אפשרותו לערער על 

 ההחלטה והחלופות העומדות בפניו.

  

91. 66 

 :ועדה רפואית - סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
 כדלקמן: קובעמקיפה הסעיף 

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 במסגרת הקרן.ולביטוח שאירים 

עמית רשאי לערער על קביעת רופא הקרן בתוך           -
 ימים. 90תקופה של 

  

הועדה תכריע לגבי הסעיפים בהם אמור רופא הקרן           -
 היה להכריע

  



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

 21מועד התכנסות הועדה ייקבע לכל היותר בתוך           -
ממועד קבלת  ימים 7ימים מיום קבלת הערעור  ובתוך 

בקשת הערעור יש להודיע לעמית על מועד התכנסות 
 הועדה וזכות העמית להתייצב בפניה.

  

תוך יומיים ממועד התכנסות הוועדה הרפואית, היא           -
יכולה להודיע לעמית על מסמכים החברים לשם קבלת 

 החלטתה.

  

ימים  7 בתוך יומיים ממועד התכנסותה או תוך          -
ממועד קבלת המסמכים המשלימים הוועדה הרפואית 
תמסור את החלטתה. בהודעה יעודכן העמית על 
אפשרותו לערער על החלטתה לוועדה הרפואית 

 לערעורים

  

החברה המנהלת תישא בעלויות העסקת הרופא           -
מטעם העמית בסכום שיקבע על ידה ושלא יפחת מתקרת 

לרופא בוועדה הרפואית או עלות העלות המשולמת 
 העסקת הרופא מטעם העמית, הנמוך מבניהם.

  

92. 67 

 :ועדה רפואית לערעורים - סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
 כדלקמן: קובעמקיפה הסעיף 

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

ימים ממועד החלטת הועדה הרפואית  90בתוך           -
החלטתה לוועדה רפואית העמית רשאי לערער על 

לערעורים אשר תכריע לגבי הסעיפים בהם אמור הייתה 
 להכריע הועדה הרפואית.

  

ימים תודיע החברה לעמית אודות קבלת  7תוך           -
בקשת הערעור ועל מועד התכנסות הוועדה שיהיה לא 

 ימים ממועד הערעור. 30-יאוחר מ

  



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

להודיע לעמית תוך יומיים ממועד הוועדה רשאית           -
התכנסותה כי נחוצים לה פרטים/ בדיקות נוספים 
והחלטתה של הוועדה תינתן תוך יומיים ממועד 

ימים ממועד קבלת המידע החסר  7התכנסותה או תוך 
 שהעמית התבקש להעביר.

  

החלטת הוועדה הרפואית לערעורים הינה סופית           -
 לערעור.ובלתי ניתנת 

  

93. 68 

 :חישוב קצבת נכות - סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין
לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים.
אין השלכות על הנספח  

 האקטוארי
בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 

אופן חישוב קצבת הנכות  מקיפה הסעיף מפרט את
לעמית שנקבעה לו נכות מלאה, נכות חלקית ונכות 

 .סיעודית

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

94. 71 

 :תקופת הזכאות לקצבת נכות - סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין
לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים.
אין השלכות על הנספח  

 האקטוארי
בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה הסעיף מפרט את המועדים שלאחריהם יהיה זכאי 
עמית לקבל קצבת נכות והמועדים האחרונים לקבלת 

 הקצבה

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

95. 72 

 :תקופת הזכאות לקצבת נכות - סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין
זכויות לא צפויות השלכות על 

 העמיתים.
אין השלכות על הנספח  

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה  האקטוארי
מקיפה הסעיף מפרט את מועדי תשלום קצבת הנכות ע"י 

 החברה המנהלת לעמית שנקבעה לו קצבת נכות.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 

נכות להיות מבוטחים בביטוח 
 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

 :זקיפת דמי גמולים לעמית נכה - סעיף חדש 73 .96
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

התקני של קרן פנסיה בהתאם לנוסח הקיים בתקנון 
מקיפה נקבע כי הקרן תזקוף מידי חודש לחשבון של נכה 
בקרן במהלך תקופת הנכות, דמי גמולים למרכיב העובד 
בחשבון העמית בקרן. דמי הגמולים יחושבו כמכפלת 

 הבאים:

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 אירים במסגרת הקרן.ולביטוח ש

   ממוצע שיעור דמי הגמולים שהופקדו בפועל לקרן.          -

   השכר הקובע במועד האירוע המזכה.          -
שיעור הנכות שקבע הגורם הרפואי לעמית           -

 המבוטח.
  

-          96%.   
לקצבת נכות סכום דמי גמולים שייזקפו לנכה הזכאי 

 2%מתפתחת יוגדל אחת לשנה בשיעור של 
  

סכום דמי הגמולים שייזקפו לנכה הזכאי לקצבת נכות 
כפולה, יהיה כפול בתקופת תשלום קצבת הנכות 

 הכפולה.

  

זקיפת דמי גמולים לחשבון עמית נכה תעשה עד ליום 
 השלישי של כל חודש.

  

מהחודש העוקב למועד זקיפת דמי גמולים תעשה החל 
 בו ניתנה החלטת הגורם הרפואי.

  

דמי הגמולים שייזקפו יושקעו במסלול ההשקעה בו 
מנוהלים כספים שהופקדו למרכיב התגמולים של העמית, 
כפי שנוהלו טרם החל בקבלת קצבת נכות מהקרן אלא 

 אם העמית ביקש לשנות את מסלול ההשקעה.
 
 
 

  



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

97. 74 

כיסוי ביטוחי והפקדות דמי גמולים לנכה  -סעיף חדש 
  :חלקי

כי ייגבו דמי ביטוח  יוכל לבקש הוכר עמית כנכה חלקי
ממרכיב התגמולים ביתרה הצבורה של הנכה לצורך 

לנכות ושאירים שהיה  שמירה על היקף הכיסוי הביטוחי
לו בטרם הפך לנכה, לגבי חלק השכר הקובע אשר ביחס 
אליו לא נקבעה לו נכות. העמית יהיה רשאי להורות כי 
דמי הביטוח יופקדו על ידו באופן קבוע או לוותר על הכיסוי 

 הביטוחי.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 

ות להיות מבוטחים בביטוח נכ
 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

נוסח הסעיף מבטיח את ביטוח 
העמית, ללא בחירה אקטיבית 
מצדו, לצורך שמירה על היקף 
הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירים 
שהיה לו בטרם הפך לנכה, לגבי 
חלק השכר הקובע אשר ביחס 

 אליו לא נקבעה לו נכות.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

רכישת כיסוי ביטוחי על ידי נכה חלקי  לא תגדיל את היקף 
הכיסוי הביטוחי מעל להיקף הכיסוי הביטוחי אשר היה 
טרם האירוע המזכה, הן לגבי שיעור הכיסוי הביטוחי, הן 
לגבי השכר הקובע בצירוף הפרשי הצמדה למדד והן לגבי 
רכישת כיסויים ביטוחיים נוספים בהתאם לקבוע בתקנון 

 זה.

 

כל שהעמית הנכה החלקי לא כ
יוותר על הכיסוי הביטוחי הנוסף 
יהיה עליו לשלם דמי ביטוח 

 נוספים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

      

 נכה מלא שהופקדו בשלו דמי גמולים -סעיף חדש 75 .98
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

השלכות על זכויות לא צפויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה נקבע כי נכה מלא בקרן אינו רשאי לרכוש כיסוי 
ביטוחי נוסף על הכיסוי הניתן לו כנכה מלא. וככל 
שהועברו דמי גמולים לקרן בשל נכה מלא נוסף על דמי 

ידי החברה המנהלת יועברו -הנזקפים בשלו עלהגמולים 
דמי הגמולים כאמור לחשבון על שם העמית בקרן 

 הכללית

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

99. 76 

 חובת גילוי של מקבל קצבת נכות -סעיף חדש
התקנון לתקנון התקני התאמת 

של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה נקבע כי מקבל קצבת נכות יודיע לחברה המנהלת 

במצבו הרפואי שיכול להשפיע על כל שינוי בהכנסתו או 
 על זכויותיו לפי התקנון

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

100. 77 

 מעקב אחר מקבלי קצבת נכות -סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה נקבע כי החברה המנהלת צריכה לפנות למקבלי 
קצבת נכות בתדירות שלא תפחת מפנייה אחת בכל שנת 

נכה מלא לצמיתות, זכאות לקצבת נכות, ובמקרה של 
בתדירות שלא תפחת מפנייה אחת בכל שנתיים של 
זכאות לקצבת נכות, לצורך קבלת פרטים ומסמכים בנוגע 

 .להמשך זכאותם לקבלת קצבת נכות מהקרן

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

בהתאם להוראות הסעיף, החברה תעדכן את קצבת 
הנכות בהתאם למידע המעודכן שיועבר לידיה לאחר 
שייבחן ע"י גורם רפואי. בהתאם להוראות הסעיף החברה 
תעכב תשלום קצבה לנכה שלא ה עביר מסמכים עדכניים 

 חרף שתי התראות שנשלחו אליו.

  

 בדיקה רפואית תקופתית -סעיף חדש 78 .101
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
שנים יבחן הגורם הרפואי את  5 -מקיפה נקבע כי אחת ל

הנכות, ביחס להחלטת הגורם מצבו של מקבל קצבת 
הרפואי האחרונה שנתקבלה בגינו. קצבת הנכות תעודכן 

 בהתאם לממצאי הבדיקה.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

102. 79 

 שינוי דרגת נכות -סעיף חדש
לתקנון התקני התאמת התקנון 

של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה נקבע כי עמית שהוכר כנכה חלקי ודרגת נכותו 

ובלבד שבמועד הוחמרה רשאי לפנות לחברה המנהלת 
האירוע המזכה לעניין ההחמרה במצבו היה העמית 

 מבוטח בשל הפרש השכר הקובע.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

תביעת עמית להחמרת דרגת הנכות כמוה כהגשת 
 נכות.תביעה לקבלת קצבת 

  

חלה החמרה בדרגת נכותו של נכה שהוכר כנכה חלקי וכי 
לא חלות הוראות לעניין תקופת אכשרה או החרגות יהיה 
זכאי הנכה לקבלת קצבת נכות בשל ההחמרה האמורה. 
קצבת הנכות תחושב בהתאם לשיעור הנכות המעודכן 
שקבע הגורם הרפואי והשכר הקובע במועד ההחמרה 

 האמורה

  

103. 80 

 נכה שהגיע לגיל תום תקופת הביטוח -סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
שהגיע לגיל תום תקופת הביטוח  מקיפה נקבע כי נכה

יופסקו תשלום קצבת הנכות וזקיפת דמי הגמולים לחשבון 
העמית הנכה בקרן. העמית הנכה יהיה זכאי החל ממועד 
זה לקבלת קצבת זקנה בהתאם להוראות פרק קצבת 

 זקנה

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 יטוח שאירים במסגרת הקרן.ולב

 נכה שהגיע לגיל תום תקופת הביטוח -סעיף חדש 81 .104
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

קרן פנסיה  בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של
נכה שיש לו הכנסה מהמקורות הקבועים  מקיפה נקבע כי
הכנסה כוללת( תשולם לו מלוא קצבת  -בתקנון )להלן 

הנכות כל עוד סכום הקצבה לה הוא זכאי מהקרן בצירוף 
ההכנסה הכוללת  אינו עולה על כלל הכנסתו החודשית 

 12הממוצעת של העמית לפי פקודת מס הכנסה ב 
למועד האירוע המזכה, בין אם הועברו  החודשים שקדמו

 .דמי הגמולים לקרן ממלואה או מחלקה בלבד

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

105. 82 

 תביעת קצבה ממקור אחר -סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 

פנסיה מקיפה בשינויים של קרן 
 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
שנקבע ע"י החברה המנהלת כי  ככלי כמקיפה נקבע 

הנכות נגרמה מאירוע מזכה המקנה זכאות לתשלום 
קצבה ממקור אחר, תותנה מלוא זכאותו של עמית 
לקצבת נכות בכך שיתבע את התשלומים המגיעים לו 

 לקצבה ממקור אחר ובהתאם להוראות החוק הרלוונטי

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

106. 83 

 קיזוז קצבת נכה -סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בתקנון התקני של קרן פנסיה בהתאם לנוסח הקיים 
סכום קצבת הנכות שתשלם הקרן לעמית י מקיפה נקבע כ

נכה, אשר הוכרה זכאותו לקצבה ממקור אחר בשל אותו 
אירוע מזכה, יהיה הסכום הגבוה מבין השניים, ובלבד 
שסכום קצבת הנכות שתשלם הקרן לא יעלה על הקצבה 

 שמגיעה לעמית.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

107. 84 

קצבת נכה בזמן הגשת תביעה לקצבה  -סעיף חדש
 ממקור אחר

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין
לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים.
השלכות על הנספח  אין 

 האקטוארי
בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 

עד לקבלת החלטה בתביעה לקבלת  ימקיפה נקבע כ
קצבה ממקור אחר או החלטה בערעור אם הוגש, תשלם 

 הקרן לעמית קצבה בסכום מכפלת כל אלו:

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 

מבוטחים בביטוח נכות להיות 
 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

   השכר הקובע לקצבת נכות          -

-          25%   

   שיעור הנכות שנקבע לעמית על ידי הגורם הרפואי          -
עמית שהגיש תביעה לקבלת קצבה ממקור אחר וטרם 

ממקור אחר, נתקבלה החלטה בתביעתו לקבלת קצבה 
 יהיה רשאי לקבל מקדמה בסכום.

  

)אם לאחר מתן ההחלטה סכום קצבאות הנכות שהעמית 
הנכה זכאי להן עולה על סכום קצבאות הנכות ששולמו לו 

-בתקופת תשלום המקדמה, ישולם לעמית בסכום חד
פעמי ובתוספת הפרשי הצמדה למדד, הפער שבין 

שבהם שולמה קצבת הסכומים האמורים עבור החודשים 
 נכות בניכוי המקדמה ככל ששולמה.

  

)ד( אם לאחר מתן ההחלטה בעניין הזכאות לקבלת 
קצבה ממקור אחר, סכום קצבאות הנכות ששולמו לעמית 
מהקרן בתקופת תשלום המקדמה עולה על סכום 
קצבאות הנכות שהעמית היה זכאי להן מהקרן בשל 

קצבה ממקור אחר אותה תקופה נוכח הזכאות לקבלת 
ישלם העמית את המקדמה ששולמה לו ביתר, בתוספת 

 הפרשי הצמדה למדד

  

108. 85 

תום תקופת הזכאות לקצבת נכות וזכאות  - סעיף חדש
 העמית לתביעת המשך

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה נקבע כי הברה מנהלת תודיע לנכה על הגעתו 
למועד תום תקופת הזכאות לקצבת נכות ותפרט בהודעה 
את האפשרויות העומדות בפני הנכה להגיש תביעת 

 .המשך להארכת תקופת הזכאות לקצבת נכות

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

109. 86 
תנאים לזכאות לקצבת שאירים של עמית  - סעיף חדש

 מבוטח

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

השלכות על זכויות  לא צפויות
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

במקרה בו נפטר עמית מבוטח בקרן, יהיו שאיריו זכאים 
לקצבת שאירים בהתקיים כל התנאים המפורטים בתקנון 

 הקרן.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 במסגרת הקרן.ולביטוח שאירים 

110. 87 

 תקופת הזכאות -סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מועד הזכאות הראשון לקבלת מקיפה הסעיף קובע כי 

לחודש בחודש העוקב  1-קצבת שאירי עמית  יהא ה
לחודש פטירתו של העמית כי מועד תום תקופת הזכאות 
לגבי אלמן יהיה היום האחרון לחודש פטירתו ולגבי 

בתום החודש בו חדלו להיות  -שאירים שאינם אלמן 
 שאירים לפי תקנון זה

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
כללי כדי לאפשר לעמיתים ה

להיות מבוטחים בביטוח נכות 
 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

111. 88 

 מידע כללי לתביעת קצבת שאירים -סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין
לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים.
הנספח אין השלכות על  

 האקטוארי
בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה הסעיף קובע כי החברה המנהלת תפרסם בדף 
מרוכז באתר האינטרנט שלה את המסמכים הרלוונטיים 

 להגשת תביעה לקבלת קצבת שאירים

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 

נכות להיות מבוטחים בביטוח 
 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

112. 89 

 תביעה לקבלת קצבת שאירים -סעיף חדש 
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין
לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים.
אין השלכות על הנספח  

 האקטוארי
של קרן פנסיה בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני 

מקיפה הסעיף קובע כי תביעה לקבלת קצבת שאירים 
תוגש לחברה המנהלת ותכלול את המסמכים המפורטים 

 בתקנון הקרן.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

יהיה המועד בו  מועד קבלת התביעה לקצבת שאירים
התקבלה לראשונה תביעת השאירים בחברה המנהלת, 
או המועד בו התקבל המידע הנוסף שהתבקש על ידי 
החברה המנהלת, לפי המאוחר מבניהם; החברה 

ימים ממועד קבלת  10המנהלת תודיע לשאיר בתוך 
התביעה לקצבת שאירים אם אושרה תביעתו או נדחתה, 

עניין תביעתו; חלק השאיר והאם צפוי רופא הקרן לדון ב
-על החלטת החברה המנהלת בסוגיות שאינן נבחנות על

 90ידי הגורם הרפואי, יהא רשאי להגיש ערעור בתוך 
)ז( החברה המנהלת תודיע  ימים ממועד הודעת הדחייה.

ימים ממועד הגשת הערעור אם נתקבל  10לשאיר בתוך 
 או נדחה.

  

113. 90 

 רופא הקרן -סעיף חדש 
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה הסעיף קובע כי ככל שתידרש החלטת רופא הקרן 

ימים  20בתביעת השאיר בתוך בתביעה, ידון הרופא 
 2ממועד קבלת התביעה. החברה תודיע לשאיר בתוך 

ימים ממועד בחינת התביעה על ידי רופא הקרן או בתוך 
ימים ממועד קבלת המסמכים בהתאם לבקשת רופא  7

 הקרן על החלטת רופא הקרן בתביעה.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 

טחים בביטוח נכות להיות מבו
 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

114. 91 

 רופא הקרן -סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

קרן פנסיה בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של 
מקיפה הסעיף קובע כי ככל שחלק שאיר העמית המבוטח 
על קביעת רופא הקרן, יהא רשאי להגיש ערעור על 

ימים ממועד הודעת  90קביעה זו לוועדה הרפואית בתוך 
 .החברה המנהלת על החלטת רופא הקרן

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 

נכות  להיות מבוטחים בביטוח
 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

 רופא הקרן -סעיף חדש  92 .115
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה הסעיף קובע כי ככל שחלק שאיר העמית המבוטח 
על קביעת הועדה הרפואית, יהא רשאי להגיש ערעור על 

ימים  90קביעה זו לוועדה הרפואית לערעורים בתוך 
ממועד הודעת החברה המנהלת על החלטת הועדה 
הרפואית. החלטת הוועדה הרפואית לערעורים בסוגיות 

הצדדים לכל דבר ועניין,  רפואיות הינה סופית ותחייב את
 .ולא תהיה ניתנת לערעור או לתקיפה בכל דרך שהיא

 

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

116. 93 

 חישוב קצבת שאירי עמית מבוטח -סעיף חדש 
התאמת התקנון לתקנון התקני 

קרן פנסיה מקיפה בשינויים  של
 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה הסעיף קובע כי קצבת שאיר עמית מבוטח תחושב 
ע"י מכפלת השכר הקובע של העמית המבוטח בשיעור 
הכיסוי הביטוחי לשאירים שבחר העמית המבוטח 
 שיוכפלו בשיעורים המפורטים בתקנון לפי זהות השאיר.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
ללי כדי לאפשר לעמיתים הכ

להיות מבוטחים בביטוח נכות 
 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

סכום קצבאות שאירי עמית מבוטח לא יעלה על סכום 
 הקצבה הבסיסית לשאירים

  

117. 94 

חלוקת קצבת שאירי עמית מבוטח בין  -סעיף חדש 
 השארים

התאמת התקנון לתקנון התקני 
בשינויים של קרן פנסיה מקיפה 
 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה הסעיף קובע כי תחולק הקצבה המחושבת  בין 

תחולק הקצבה בין ההורים  מס' אלמנים בחלקים שווים ו
 בחלקים שווים

הינו חלק משינוי התקנון  הסעיף
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

 קצבת שאירי נכה -סעיף חדש  95 .118
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

השלכות על הנספח אין  
 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה הסעיף קובע כי קצבת שאירי נכה תהיה כשל 
קצבת שאירי עמית מבוטח ותחושב בהתאם להיקף 

לשאירים שהיה לעמית בטרם הפך לנכה,  הכיסוי הביטוחי
ולחלק השכר הקובע אשר ביחס אליו נקבעה לו נכות. 
קצבת שאירי נכה חלקי המבוטח על הפרש השכר הקובע 

, תחושב בהתאם להיקף 75-74בהתאם להוראות סעיף 
הכיסוי הביטוחי לשאירים שהיה לעמית בטרם הפך לנכה 

 ולהפרש השכר הקובע כאמור

ק משינוי התקנון הסעיף הינו חל
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

119. 96 

 חישוב קצבת שאירי עמית לא מבוטח -סעיף חדש 
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה הסעיף קובע כי בפטירת עמית מבוטח ששאיריו 
אינם זכאים לקצבת שאירים בהתאם לפרק או בפטירת 
עמית לא מבוטח, יהיה האלמן זכאי לקצבה שתחושב ע"י 

היתרה הצבורה חלוקת החלק היחסי של האלמן מתוך 
של העמית שנפטר במקדם ההמרה שבנספח ויהיו 
היתומים זכאים לחלק היחסי של היתומים מתוך היתרה 

 .רהצבורה של העמית שנפט

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

    

120. 97 

 תשלום ועדכון קצבת שאירים -חדש סעיף 
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
תשולם לזכאים קצבת השאירים  מקיפה הסעיף קובע כי

עד ליום השלישי של כל חודש, בשל החודש הקודם, החל 
מהיום הראשון לחודש העוקב למועד הזכאות הראשון 

 לקבלת קצבת שאירים

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

 תשלום ועדכון קצבת שאירים -סעיף חדש  98 .121
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
קצבאות מקיפה הסעיף קובע כי היה סכומן של כלל 

השאירים בחודש התשלום הראשון נמוך מקצבת 
מינימום, יהיה רשאי כל אחד מהשאירים, לבחור בין 
קבלת קצבת שאירים חודשית, בניכוי דמי ניהול לבין 

 .משיכת חלקו ביתרה הצבורה של העמית שנפטר

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 

נכות להיות מבוטחים בביטוח 
 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

122. 99 

 היוון קצבה ליתומים -סעיף חדש 
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

פנסיה  בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן
מקיפה הסעיף קובע כי נפטר עמית וביום פטירתו היו 

שנים  21שנים וטרם מלאו להם  18יתומים שגילם מעל 
ואף אחד מהם אינו בן עם מוגבלות והעמית לא הותיר 
אחריו אלמן, יהיו היתומים כאמור, זכאים לוותר על 
זכאותם לקצבת שאירים ולקבל את סכום הקצבה 

 .המהוונת

לק משינוי התקנון הסעיף הינו ח
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

123. 100 

 היוון קצבה ליתומים -סעיף חדש
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

השלכות על הנספח אין  
 האקטוארי

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
מקיפה הסעיף קובע כי אלמן של עמית הזכאי לקצבה 

מקצבת  25%בהתאם לתקנון רשאי להוון שיעור של עד 
שיעור ההיוון המבוקש(  -השאירים לה הוא זכאי )להלן 

לתקופה של עד חמש שנים, ובלבד שסכום הקצבה 
שישולם לו לאחר ההיוון לא יהיה נמוך מסכום הקצבה 

 .המזערי

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

 תקופת תשלומים מובטחים לאלמן -סעיף חדש 101 .125
התאמת התקנון לתקנון התקני 

בשינויים  של קרן פנסיה מקיפה
 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

נוספה טבלה חדשה לפי 
 חודשים 240



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

בהתאם לנוסח הקיים בתקנון התקני של קרן פנסיה 
אלמן של עמית הזכאי לקצבה,  מקיפה הסעיף קובע כי

חודש,  240יהא זכאי לתשלומים מובטחים לתקופה של 
האלמן בתום תקופת התשלומים ובלבד שגילו של 

. נפטר אלמן לפני תום תקופת 87המובטחים לא יעלה על 
התשלומים המובטחים, תשלם החברה המנהלת את 
הערך המהוון של יתרת חודשי הקצבה בתשלום חד פעמי 

לידי היורשים  -לידי המוטבים של האלמן, ובאין מוטבים 
 .של האלמן

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
י כדי לאפשר לעמיתים הכלל

להיות מבוטחים בביטוח נכות 
 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

126. 102 

משיכת כספים בידי עמית שלא בדרך של   - עודכן הסעיף
 קצבה:

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

נוספו התייחסויות בהקשר של משיכת כספים ע"י עמית 
שהוא נכה ומשיכת כספי פיצויים ותגמולים בכפוף לאישור 

 מעביד. -המעסיק בכפוף לניתוק יחסי עובד

במקרה  נוספה התייחסות למשיכת כספים ע"י העמית 
 המעסיק שלו של הסדר זכאות בלא תנאי בין העמית לבין

127. 103 

 משיכת כספי פיצויים בידי מעסיק :   -עודכן הסעיף
התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

בדבר הסעיף עודכן כך שנוספה חובת עדכון העמית 
בקשת מעסיק למשיכת כספי רכיב הפיצויים בקרן על שם 

 העמית.

128. 104 

התאמת התקנון לתקנון התקני  הוראות כלליות : - עודכן הסעיף
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

התייחסות לזכות השאירים על כספי העמית בטרם נוספה 
 יימשכו הכספים ע"י המוטבים או היורשים

129. 107 
התאמת התקנון לתקנון התקני  בקשה למשיכת כספים : - עודכן הסעיף

של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

הנספח אין השלכות על  
 נוספו לוחות זמנים לטיפול במשיכת כספים מהקרן האקטוארי

130. 108 
עדכון זכויות עמיתים ומקבלי קצבאות  - סעיף חדש

 :בהתאם למאזן האקטוארי

התאמת התקנון לתקנון התקני 
של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 

 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי



 מס"ד
מספר סעיף 

 בתקנון 
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

הסעיף עודכן בהתאם להנחות האקטואריות הרלוונטיות 
 בקרן הכללית

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 
להיות מבוטחים בביטוח נכות 

 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

131. 109 

 :הנחות אקטואריות - סעיף חדש
לתקנון התקני התאמת התקנון 

של קרן פנסיה מקיפה בשינויים 
 המחויבים והוראות הדין

לא צפויות השלכות על זכויות 
 העמיתים.

אין השלכות על הנספח  
 האקטוארי

הסעיף עודכן בהתאם להנחות האקטואריות הרלוונטיות 
 בקרן הכללית.

הסעיף הינו חלק משינוי התקנון 
הכללי כדי לאפשר לעמיתים 

מבוטחים בביטוח נכות להיות 
 ולביטוח שאירים במסגרת הקרן.

 

 


