
תאריך: 03.05.2018 

מסמך ריכוז השינויים בתקנון מיטב דש פנסיה מקיפה 
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ביום 29 בספטמבר 2016 פורסם חוזר פנסיה 2016-3-4 הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה )להלן: "חוזר התקנון האחיד"(, במסגרתו נדרשת חברה מנהלת 

לקבוע את נוסח תקנון קרן הפנסיה המקיפה שבניהולה בהתאם לנוסח התקנון המצורף לחוזר האמור )להלן: "התקנון האחיד"(. 

מפורטים בטבלה להלן עיקרי השינויים המבוקשים בתקנון איילון מיטב פנסיה מקיפה, ביחס לנוסח התקנון האחיד, תוך ציון הסיבות לשינויים, ההשלכות צפויות של השינויים המבוקשים על זכויות 

עמיתים, ככל שקיימות השלכות כאמור, למעט ביחס לשינוי שהוא סגירת מסלול השקעה והשלכות השינויים המבוקשים על הנספח האקטוארי. יצוין כי לא פורטו בטבלה שינויים טכניים או לשוניים.  

*המספרים שבסוגריים מציינים את הסעיף הרלוונטי בסעיף 4)ג( לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-5 הנהגת תכנית ביטוח ותקנון קופת גמל. 

מספר מס"ד 
סעיף 

בתקנון  

השלכות צפויות על זכויות סיבה לשינוי )4( פירוט השינוי )3( 
העמיתים )5( 

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי )6( 

בהתאם למקדמי ההמרה  הרחבת האפשרויות לכיסויים  בהתאם לנספח א' החליטה החברה  הגדרת "בן נבחר עם מוגבלות"   1   .1

לבן זוג  ביטוחיים.  המנהלת לאמץ את האפשרות למתן  נוספה הגדרה למונח "בן נבחר עם מוגבלות", וזאת   

יתומחר אישית למבוטח  כיסוי ביטוחי עבור בן נבחר עם מוגבלות.  בהתאם לנספח א' לחוזר התקנון האחיד הקובע הוראות 

שחברה מנהלת רשאית לכלול בתקנונה, לרבות הפנייה  לפי גיל, מין ושנת לידה 

שלו.  לאופן חלוקת קצבת השאירים. 

עד גיל 21 יחשב כיתום  לא צפויות השלכות על זכויות  בעקבות הוספת האפשרות לבחירת  עדכון הגדרת "יתום"   1   .2

ומקדמי ההמרה בהתאם  העמיתים.  כיסוי עבור בן נבחר עם מוגבלות יש  נוספה להגדרה של "יתום" התייחסות לבן נבחר עם   

ליתום בתוספת מקדמי  לכלול בן נבחר עם מוגבלות בהגדרת  מוגבלות, באופן שייחשב גם ליתום. 

המרה לבן זוג.  יתום בקרן. 

לא צפויות השלכות על  לא צפויות השלכות על זכויות  בהתאם להמלצת רשות שוק ההון,  הגדרת "שכר מבוטח" לגבי עמית שכיר   1   .3

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  ביטוח וחיסכון.  על פי נוסח התקנון האחיד, שכר מבוטח, לגבי עמית 

שכיר, מחושב על ידי חלוקת דמי הגמולים ששולמו 
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מספר מס"ד 
סעיף 

בתקנון  

השלכות צפויות על זכויות סיבה לשינוי )4( פירוט השינוי )3( 
העמיתים )5( 

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי )6( 

למרכיב התגמולים בעד העמית לקרן בשל חודש מסוים, 

בשיעור ההפקדות למרכיב התגמולים באותו החודש. 

נוסף להגדרה כי הכל בלבד ששיעור ההפרשה לא יפחת 

מ-12.5%. 

לא צפויות השלכות על  לא צפויות השלכות על זכויות  בהתאם להמלצת רשות שוק ההון,  הגדרת "שכר מבוטח" לגבי עמית עצמאי     .4

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  ביטוח וחיסכון.  נוספה קביעה לגבי שיעור מינימאלי של 12.5% שישמש 

לשימוש שכר מבוטח עבור עמית עצמאי. 

לא צפויות השלכות על  לא צפויות השלכות על זכויות  התקנון האחיד פורסם בטרם פורסמו  הגדרת "תקנות זקיפת תשואה"   1   .5

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

)קופות גמל( )זקיפת תשואה בקרן 

פנסיה חדשה מקיפה(, תשע"ז-2017, 

לרבות הוראות הממונה שמכוחן. עקב 

כך נוספו בסעיפים בתקנון הפניות 

לתקנות לזקיפת תשואה, בעקבותיהן 

עלה הצורך להגדיר מהן אותן תקנות. 

לא צפויות השלכות על  לא צפויות השלכות על זכויות  בהתאם להמלצת רשות שוק ההון  עמית שמופרשים בגינו דמי גמולים ממס' מקורות  15)א(    .6

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  נוסף פירוט לגבי אופן החישוב של השכר הקובע, לפיו 

במקרה של עמית שמופרשים בגינו דמי גמולים ממספר 

מקורות, השכר הקובע יחושב בגין כל מקור בנפרד 

ויאוחד לכדי שכר קובע מצרפי. 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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מספר מס"ד 
סעיף 

בתקנון  

השלכות צפויות על זכויות סיבה לשינוי )4( פירוט השינוי )3( 
העמיתים )5( 

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי )6( 

לא צפויות השלכות על  לא צפויות השלכות על זכויות  בהתאם להמלצת רשות שוק ההון  מסלול השקעות תלוי גיל  19)א()1(    .7

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  נוספה מדיניות ההשקעות בהתאם לחוזר מסלולי 

השקעה לעניין החשיפה לאג"ח מסוג "ערד". 

לא צפויות השלכות על  חקיקת תקנות הפיקוח על שירותים  מסלול השקעה למקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018  20)א()2(    .8

הנספח האקטוארי.  פיננסיים )קופות גמל( )זקיפת תשואה  לאור חקיקת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

בקרן פנסיה חדשה מקיפה(, תשע"ז- )קופות גמל( )זקיפת תשואה בקרן פנסיה חדשה 

אשר זכאותם  .2017 מקיפה(, תשע"ז-2017, נוסף מסלול השקעה למקבלי 

,1.1.2018 קצבה אשר יהיו זכאים לקבל קצבה מהקרן החל מיום 

יותאם  .1.1.2018

לא צפויות השלכות על מקבלי 

קצבה שזכאותם החלה לפני ה-

1.1.2018. לגבי מקבלי קצבה 

אשר זכאותם תחל מיום 

1.1.2018, מסלול ההשקעה 

יותאם להוראות התקנות 

האמורות.  

לא צפויות השלכות על  לא צפויות השלכות על זכויות  בהתאם להמלצת רשות שוק ההון,  מסלול השקעות בהצטרפות או חידוש ביטוח  21)ג(    .9

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  נוספה הבהרה בדבר עמית שהצטרף  נוספה הוראה לפיה בעת חידוש מעמדו של עמית כעמית 

לקרן ולא הודיע לחברה המנהלת על  פעיל בקרן לאחר שחלפו למעלה מ-12 חודשים מהמועד 

בחירותיו ביחס למסלולי ההשקעה  שבו הפסיק להיות עמית פעיל בפעם האחרונה, ולא 

המפורטים בתקנון.  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 ההפקדות אשר 

יופקדו ממועד חידוש מעמדו כעמית פעיל בקרן, אשר 

ינוהלו במסלול ברירת המחדל, או במסלול אחר כמפורט 

בתקנון. 
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מספר מס"ד 
סעיף 

בתקנון  

השלכות צפויות על זכויות סיבה לשינוי )4( פירוט השינוי )3( 
העמיתים )5( 

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי )6( 

לא צפויות השלכות על    לשם הרחבת אפשרות הבחירה של   מסלולי ביטוח  24)ב(  .10

 .הנספח האקטוארי לעמיתים באשר  העמיתים.   נוספה הוראה לפיה עמית יהא רשאי לבחור שיעור 

מרחיב את אפשרויות הבחירה

לעמיתים באשר לכיסויים

הביטוחיים.   כיסוי ביטוחי מתוך אחד מהשיעורים המפורטים 

בתקנון, וזאת בנוסף למסלולי הביטוח הקבועים 

בתקנון. 

בכל מקרה, שיעורים אלה מוגבלים לשיעורים 

המרביים שניתן לבחור בהתאם לאחד ממסלולי 

הביטוח הקבועים בתקנון ולפי גיל ההצטרפות של 

העמית. 

 ההוראה נוספה בהתאם לנספח א' לחוזר התקנון 

האחיד הקובע הוראות שחברה מנהלת רשאית 

לכלול בתקנונה. 

לא צפויות השלכות על    מציע אפשרויות נוספות לעמיתים  על מנת לאפשר לעמיתים המניידים את  שמירת כיסוי ביטוחי לעמית המנייד את כספיו לקרן  24)ג(;  .11

 .הנספח האקטוארי המניידים את כספיהם לקרן לשימור  כספיהם לקרן לשמר את הכיסוי  32)א(  ניתנה אופציה לעמית המנייד את כספיו לקרן, 

הכיסוי הביטוחי שהיה להם בקרן  הביטוחי שהיה להם בקרן המעבירה.  לשמר את הכיסוי הביטוחי שהיה לו בקרן 

המעבירה.  המעבירה. הוראה זו תחול לגבי כיסוי ביטוחי 

בשיעור של 85% לאלמן, כיסוי ביטוחי לנכות 

בשיעור נמוך משיעור של 37.5% ו/או כיסוי ביטוחי 

לשאירים בשיעור נמוך משיעור של 40%. 
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מספר מס"ד 
סעיף 

בתקנון  

השלכות צפויות על זכויות סיבה לשינוי )4( פירוט השינוי )3( 
העמיתים )5( 

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי )6( 

 ההוראה נוספה בהתאם לנספח א' לחוזר התקנון 

האחיד הקובע הוראות שחברה מנהלת רשאית 

לכלול בתקנונה. 

 כמו כן נוספה הבהרה לפיה עמית כאמור אשר 

ישנה את המסלול הביטוחי שלו לאחד ממסלולי 

הביטוח הפתוחים ליתר העמיתים, לא יהיה רשאי 

לחזור ולבחור בשיעורים כמפורט לעיל.  

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  התאמה להוראות החוזר  מסלולי ביטוח   24 .12

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  שינוי שמות המסלולים כפי שפורסמו בחוזר "הוראות 

לעניין חובות וזכויות של עמיתים בקרן פנסיה חדשה 

מקיפה- עדכון" מיום 01.01.2018. 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  מסלולי ביטוח   24)ד(  .13

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  למסלולי הביטוחי הקבועים בתקנון האחיד, נוספו מסלולי 

הביטוח אשר היו קיימים ערב כניסת תקנון זה לתוקף.  

המסלולים נוספו למסלולים הקבועים 

בתקנון האחיד על מנת לאפשר 

לעמיתים הקיימים להמשיך להיות 

מבוטחים במסלולים שבהם הם בחרו.  במסלולים אלה יבוטחו אך ורק העמיתים אשר היו 

מובטחים בהם ערב כניסת התקנון לתוקף, על פי 

האחוזים שהיו קבועים באותם המסלולים, וזאת כל עוד 

הם לא ביקשו לעבור לאחד מהמסלולים האחרים בקרן.  

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  בהמלצת רשות שוק ההון, ביטוח  קצבת נכות כפולה   27 .14

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  וחיסכון. 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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מספר מס"ד 
סעיף 

בתקנון  

השלכות צפויות על זכויות סיבה לשינוי )4( פירוט השינוי )3( 
העמיתים )5( 

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי )6( 

נוספה הוראה הקובעת כי כיסוי לנכות כפולה יהווה כיסוי 

ברירת מחדל, כן נוספו הוראות מעבר בקשר עם עמיתי 

הקרן הקיימים ונקבע אופן הויתור על כיסוי ביטוחי זה. 

לא צפויות השלכות על    הרחבת הכיסוי הביטוחי במסלול  לאור הוראות סעיף 72)א( לתקנון  מסלול ברירת מחדל  28)א()2(  .15

 .הנספח האקטוארי ברירת מחדל לעמית שלא בחר  הקובע כי תקופת הזכאות לקצבת נכות   עמית אשר הצטרף לקרן או חידש את חברותו 

במסלול ביטוחי. כנגד, גביית רכיב  תחל בתום חודשיים מועד האירוע  בקרן ולא הודיע לחברה המנהלת על בחירותיו 

ביטוחי בשיעור גובה יותר  המזכה בקצבת נכות ובהתאם להוראות  ביחס לאפשרויות הכיסוי הביטוחי יבוטח, בין 

מעמיתים אלה.  סעיף 3 לנספח א' לחוזר התקנון  היתר, בכיסוי ביטוחי נוסף לתשלום קצבת נכות 

האחיד, קבעה החברה המנהלת את  כפולה. 

 הכיסוי ביטוחי לנכות כפולה ככיסוי  ההוראה נוספה בהתאם לנספח א' לחוזר התקנון 

ביטוחי ברירת מחדל.  האחיד הקובע הוראות שחברה מנהלת רשאית 

לכלול בתקנונה. 

 .נוסף מנגנון ויתור על כיסוי ביטוחי זה 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  במסגרת הוספת כיסוי עבור בן נבחר  ויתור על כיסוי ביטוחי לשאירים של עמית מבוטח  30)א(  .16

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  עם מוגבלות לתקנון הקרן.  הוספת הבהרה כי במהלך תקופת הוויתור לא יינתן 

כיסוי לבן נבחר עם מוגבלות, לעמית שבחר בכיסוי לבן 

נבחר עם מוגבלות כאמור בסעיף 31א שלהלן. 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  במסגרת הוספת כיסוי עבור בן נבחר  כיסוי ביטוחי לבן נבחר עם מוגבלות  31)א(  .17

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  עם מוגבלות לתקנון הקרן.  נוספו הוראות המגדירות את מנגנון הכיסוי הביטוחי לבן 

נבחר עם מוגבלות כדלקמן: 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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מספר מס"ד 
סעיף 

בתקנון  

השלכות צפויות על זכויות סיבה לשינוי )4( פירוט השינוי )3( 
העמיתים )5( 

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי )6( 

)א( עמית מבוטח רשאי לקבוע את השיעור מתוך 

הקצבה הבסיסית לשאירים, אשר ישולם לבן נבחר עם 

מוגבלות על חשבון קצבת האלמן, בכפוף לתנאים 

המפורטים להן: 

1. העמית הודיע על כך בכתב לחברה המנהלת בטרם 

פטירתו, באמצעות טופס ייעודי 

2. שקבעה לעניין זה החברה המנהלת. בטופס יקבע 

העמית את שיעור הכיסוי לבן נבחר עם מוגבלות לפי 

אחת מהאפשרויות הבאות: 10%, 20%, 30% או 

40%. שיעור הכיסוי האמור יחול על כל הבנים הנבחרים 

עם מוגבלות, והחלוקה ביניהם תהיה באופן שווה בין כל 

הבנים הנבחרים עם מוגבלות. 

3. העמית לא ויתר על כיסוי ביטוחי לשאירים של עמית 

מבוטח כאמור בסעיף 30. 

4. העמית אינו מבוטח במסלול ביטוח עם כיסוי ביטוחי 

בשיעור של 85% לאלמן. 

5. החברה המנהלת רשאית לבצע חיתום רפואי לבן 

הנבחר עם מוגבלות אשר לגביו קבע העמית שיעור 

כיסוי כמפורט בסעיף )1( לעיל. 

6. אישור החברה המנהלת למינוי הבן הנבחר עם 

מוגבלות. 
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מספר מס"ד 

ב  
סעיף 
תקנון

השלכות צפויות על זכויות סיבה לשינוי )4( פירוט השינוי )3( 
העמיתים )5( 

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי )6( 

)ב( מובהר כי קצבת שאירים לבן נבחר עם מוגבלות 

תשולם רק במקרה בו בחר העמית בכיסוי לבן נבחר עם 

מוגבלות, כאמור בסעיף קטן )א( ובסעיף 34)ה(, ובכפוף 

להוראות תקנון זה. עוד מובהר כי קצבת שאירים לבן 

נבחר עם מוגבלות לא תשולם בפטירת עמית מבוטח 

ששאיריו אינם זכאים לקצבת שאירים בהתאם להוראות 

פרק ט' או בפטירת עמית לא מבוטח. 

)ג( השיעור שקבע העמית בעבור אלמן יהא 70%, 

בקיזוז השיעור אשר יירכש לכל הבנים הנבחרים עם 

המוגבלות, כאמור בסעיף )א( לעיל )להלן: "השיעור 

שקבע העמית בעבור אלמן"(, כמפורט בסעיף 94. 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  לשם יעילות תפעולית ומניעת טעויות.  שינוי כיסוי ביטוחי    32)א(  .18

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  הוספת הבהרה כי עמית רשאי לשנות את מסלול 

הביטוח שבחר למסלול ביטוח אחר מבין המסלולים 

החדשים המפורטים בסעיפים 24)א( ו-24)ב( בתקנון 

בלבד. 

הוספת הבהרה לפיה עמית אשר שינה את מסלול 

הביטוח שבחר לפי סעיף 24)ג( לתקנון למסלול ביטוח 

אחר כמפורט בסעיפים 24)א( ו-24)ב( לתקנון, לא יהיה 

רשאי לחזור מבחירתו ולבחור במסלול הביטוח לפי 

סעיף 24)ג( לתקנון. 
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מספר מס"ד 
סעיף 

בתקנון  

השלכות צפויות על זכויות סיבה לשינוי )4( פירוט השינוי )3( 
העמיתים )5( 

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי )6( 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  במסגרת הוספת כיסוי עבור בן נבחר  תקופת אכשרה  34)ד(  .19

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  עם מוגבלות לתקנון הקרן.  נוספה הוראה המגדירה כי תחול תקופת אכשרה בת 

60 חודשים בעת הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול גם 

כיסוי לבן נבחר עם מוגבלות. 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  התאמה בהתאם להוראות חוזר התקנון  תקופת אכשרה לעמית שוויתר על כיסוי ביטוחי  34)ה(  .20

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  האחיד.  לשאירים 

נוספה הבהרה כי על אף האמור בתקנון, לא תחול תקופת 

אכשרה כאמור על עמיתים אשר ויתרו על כיסויים 

ביטוחיים לשאירים או לבן זוג טרם מועד כניסת תקנון זה 

לתוקף, ובלבד שבקשה להגדלת הכיסוי הביטוחי עפ"י 

הסעיפים הנ"ל תועבר לפני תום תקופת הוויתור. 

בשלב ראשוני הקרן לא    רחבת האפשרויותהרחבת והתנאים  לאפשר גמישות לעמיתים שוויתרו על  תקופת אכשרה לעמית שוויתר על כיסוי ביטוחי  34)ו(  .21

תאפשר אופציה זו.  לכיסויים ביטוחיים.  כיסוי ביטוחי לשאירים.  לשאירים 

 נוספה הוראה לפיה לא תחול תקופת אכשרה לגבי 

עמית שוויתר על כיסוי ביטוחי לשאירים או לבן זוג 

בתום תקופת הוויתור, ובלבד שהעמית שוויתר על 

כיסוי ביטוחי כאמור שילם במהלך תקופת הוויתור 

על כיסוי ביטוחי בשל ביטול תקופת אכשרה. 

 ההוראה נוספה בהתאם לנספח א' לחוזר התקנון 

האחיד הקובע הוראות שחברה מנהלת רשאית 

לכלול בתקנונה. 
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מספר מס"ד 
סעיף 

בתקנון  

השלכות צפויות על זכויות סיבה לשינוי )4( פירוט השינוי )3( 
העמיתים )5( 

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי )6( 

 נוספה הבהרה כי דרישה לתשלום בשל ביטול 

תקופת אכשרה לא תחול על עמיתים אשר ויתרו 

על כיסויים ביטוחיים לשאירים או לבן זוג טרם מועד 

כניסת התקנון לתוקף. 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  התאמה בהתאם להוראות חוזר התקנון  חיתום רפואי  35)ב(  .22

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  האחיד.  על אף האמור בתקנון, חברה מנהלת לא תבצע חיתום 

רפואי כאמור על עמיתים אשר ויתרו על כיסויים ביטוחיים 

לשאירים או לבן זוג טרם מועד כניסת תקנון זה לתוקף 

וביקשו להגדיל את הכיסוי הביטוחי ובלבד שבקשה 

להגדלת הכיסוי הביטוחי עפ"י הסעיפים הנ"ל תועבר לפני 

תום תקופת הוויתור. 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  בהמלצת רשות שוק ההון, ביטוח  הסדר ביטוח  37)ד(  .23

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  וחיסכון.  נוסף המשפט: "או תשולם לשאיריו קצבת שאירים, לפי 

העניין". 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  בהמלצת רשות שוק ההון, ביטוח  דמי ביטוח   38 .24

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  וחיסכון.  נוסף קריטריון חישוב "גיל תום תקופת הביטוח" 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  בהמלצת רשות שוק ההון, ביטוח  תקרת דמי ביטוח  39)ב()3(  .25

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  וחיסכון.  נוספה הבהרה כי מדובר בגידול שנתי בשכר. 

לא צפויות השלכות על    הרחבת אפשרויות הבחירה  במסגרת הוספת כיסוי עבור בן נבחר  חישוב קצבת זקנה  45)א(  .26

הנספח האקטוארי.  העומדות בפני עמיתים במועד  עם מוגבלות לתקנון הקרן.  נוספה הוראה המגדירה כי חישוב מקדם פרישה 

פרישתם לפנסיית זקנה.  לפנסיית זקנה יכלול, עפ"י הצורך, גם התייחסות לבן 
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מספר מס"ד 
סעיף 

בתקנון  

השלכות צפויות על זכויות סיבה לשינוי )4( פירוט השינוי )3( 
העמיתים )5( 

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי )6( 

נבחר עם מוגבלות בהתאם לגילו של בן נבחר עם 

מוגבלות של הפנסיונר במועד הזכאות הראשון לקבלת 

קצבת זקנה, שנת לידתו, מינו ושיעור הקצבה לו יהיה 

זכאי לאחר פטירתו של הפנסיונר בכפוף לבחירות 

הפנסיונר בבקשה לקבלת קצבת זקנה ובהתאם 

להוראות סעיף 49 א. לגבי פנסיונר שיש לו יותר מבן 

נבחר עם מוגבלות אחד יחושב מקדם ההמרה לקצבה 

בהתאם לפרטי כל אחד מהם ובהתאם לשיעור הקצבה 

שבחר העמית לכל אחד מהם. 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  במסגרת הוספת כיסוי עבור בן נבחר  קצבת שאירים לבן זוג של פנסיונר  48)ד(  .27

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  עם מוגבלות לתקנון הקרן.  נוספה הוראה אשר מוסיפה בן נבחר עם מוגבלות 

לשאירים הזכאים לקצבת שאירי פנסיונר  

לא צפויות השלכות על    הרחבת אפשרויות הבחירה  במסגרת הוספת כיסוי עבור בן נבחר  קצבת שאירי פנסיונר לבן נבחר עם מוגבלות  49)א(  .28

הנספח האקטוארי.  העומדות בפני עמיתים במועד  עם מוגבלות לתקנון הקרן.  נוספה הוראה המעגנת את העובדה כי עמית הפורש 

פרישתם לפנסיית זקנה.  לפנסיית זקנה שיש לו בן נבחר עם מוגבלות, יהיה 

רשאי לבחור במסגרת הבקשה לקבלת קצבת הזקנה 

לבטח בן נבחר עם מוגבלות, כדלקמן:  

א. עמית הפורש לפנסיית זקנה שיש לו בן נבחר עם 

מוגבלות, יהיה רשאי לבחור במסגרת הבקשה לקבלת 

קצבת הזקנה לבטח בן נבחר עם מוגבלות בקצבה 

שתשולם לו לאחר מותו. עמית שיש לו יותר מבן נבחר 
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מספר מס"ד 
סעיף 

בתקנון  

השלכות צפויות על זכויות סיבה לשינוי )4( פירוט השינוי )3( 
העמיתים )5( 

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי )6( 

עם מוגבלות אחד יבחר במסגרת הבקשה את שיעור 

הקצבה שישולם לכל אחד מהם בכפוף לאמור בסעיף 

48)ד(. 

ב. החברה המנהלת תהיה רשאית לבצע חיתום רפואי 

לבן הנבחר עם מוגבלות אשר לגביו קבע העמית שיעור 

כיסוי כמפורט בסעיף )א( לעיל. 

ג. שיעור הקצבה לבן נבחר עם מוגבלות שבחר העמית 

בהתאם לסעיף זה לא יפחת מ- 30% מקצבת הזקנה 

לה הוא זכאי. 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  דיוק בהפניה הקיימת לגבי המקדם  קצבת זקנה הכוללת תקופת תשלומים מובטחים  50)ג(  .29

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  הדרוש לחישוב.  נוספה הבהרה כי מקדם לצורך היוון קצבאות עבור 

מוטבי או יורשי פנסיונר שנפטר יחושב באופן פרטני 

ובמועד פטירת הפנסיונר. 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  תיקון טעות בהמלצת רשות שוק ההון,  זקיפת דמי גמולים לעמית נכה  74)ה(  .30

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  ביטוח וחיסכון.  במקום המילים "הקצבה תשולם" יבואו המילים "זקיפת 

דמי גמולים תעשה" 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  בהמלצת רשות שוק ההון, ביטוח  כיסוי ביטוחי והפקדות דמי גמולים לנכה חלקי  75)ד(  .31

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  וחיסכון.  נוספו המילים "במסלול יסוד" על מנת להבהיר כי מדובר 

בחשבון במסלול זה.  

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  תיקון טעות בהמלצת רשות שוק ההון,  נכה מלא שהופקדו בשלו דמי גמולים  76)ב(  .32

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  ביטוח וחיסכון. 
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מספר מס"ד 
סעיף 

בתקנון  

השלכות צפויות על זכויות סיבה לשינוי )4( פירוט השינוי )3( 
העמיתים )5( 

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי )6( 

נוספה הבהרה כי העברת דמי הגמולים לחשבון על שם 

העמית יהיה במסלול היסוד בקרן הכללית. 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  במסגרת הוספת כיסוי עבור בן נבחר  תקופת זכאות לפנסיית שאירים  88)ב()2(,  .33

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  עם מוגבלות לתקנון הקרן.  נוספה התייחסות כי בן נבחר עם מוגבלות יהיה זכאי  88)ב()3( 

לתשלום פנסיית שאירים עד ליום האחרון בחודש 

פטירתו 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  התאמות שנגזרות מהאפשרות להרחבת  חישוב קצבת שאירי עמית מבוטח   94 .34

 .הנספח האקטוארי עמיתים.  כיסוי ביטוחי עבור בן נבחר עם מוגבלות.   נוספה התייחסות לגבי שיעור כיסוי ביטוחי עבור 

לגבי חישוב מחדש ליתומים  אלמן, כי שיעור הכיסוי הביטוחי יהיה 85% במקרה 

כאשר פקעה זכאותו של  של עמית המבוטח במסלול ביטוח עם כיסוי ביטוחי 

יתום אחד – ההנחה הינה  בשיעור של 85% לאלמן. 

 כי בלוח היתומים שיפורסם  נוספה התייחסות לגבי שיעור כיסוי ביטוחי עבור 

בחוזר על ידי משרד האוצר  אלמן לפיה במקרה בו הותיר אחריו העמית בן 

וכולל ממוצע גילם.  נבחר עם מוגבלות, שיעור הכיסוי הביטוחי יהיה 

הסטטיסטי ניתן ביטוי ל-2  בהתאם לשיעור שקבע העמית בעבור אלמן, 

היתומים הצעירים בלבד.  כהגדרתו בסעיף 31 א. 

 נוספה התייחסות לגבי שיעור כיסוי ביטוחי לפיה 

עבור בן נבחר עם מוגבלות, שיעור הכיסוי הביטוחי 

יהיה בהתאם לשיעור שקבע העמית לבן נבחר עם 

מוגבלות כאמור בסעיף 31 א. 
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מספר מס"ד 
סעיף 

בתקנון  

השלכות צפויות על זכויות סיבה לשינוי )4( פירוט השינוי )3( 
העמיתים )5( 

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי )6( 

 נוספה התייחסות לגבי שיעור כיסוי ביטוחי עבור 

יתום יחיד לפיה שיעור הכיסוי הביטוחי יעמוד על 

15% במקרה של עמית המבוטח במסלול ביטוח 

עם כיסוי ביטוחי בשיעור של 85% לאלמן. 

 נוספה התייחסות לגבי שיעור כיסוי ביטוחי עבור 

יתום שאינו יתום יחיד, לפיה שיעור הכיסוי הביטוחי 

יעמוד על 15%, בחלוקה שווה בין כלל היתומים, 

במקרה של עמית המבוטח במסלול ביטוח עם 

כיסוי ביטוחי בשיעור של 85% לאלמן. 

 נוספה התייחסות לגבי שיעור כיסוי ביטוחי עבור 

יתום שאינו יתום יחיד ובהעדר אלמן, לפיה במקרה 

בו נרכש כיסוי לבן נבחר עם מוגבלות, כאמור 

בסעיף 31 א – שיעור הכיסוי הביטוחי יעמוד על 

100%, בקיזוז שיעור הכיסוי הביטוחי המצרפי 

שחושב בסעיף קטן )ג( לעיל לכל הבנים הנבחרים 

עם המוגבלות, בחלוקה שווה בין כלל היתומים. 

 נוספה התייחסות לפיה במקרה של הפחתת קצבת 

היתומים בשל עלייה בסכום קצבאות שאירי עמית 

מבוטח על סכום הקצבה הבסיסית לשאירים, לא 

תופחת קצבת היתומים עבור בן נבחר עם מוגבלות 

)וזאת בדומה לבן עם מוגבלות(. 
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מספר מס"ד 

ב  
סעיף 
תקנון

השלכות צפויות על זכויות סיבה לשינוי )4( פירוט השינוי )3( 
העמיתים )5( 

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי )6( 

 התקנון התקני קובע כי במקרה שבו פקעה זכאותו 

לקצבה של אחד היתומים, תחושבנה קצבאות 

היתומים האחרים מחדש. מהוראה זו מוחרגת 

קצבה ליתום שהוא בן עם מוגבלות. החרגה זו 

הורחבה גם לבן נבחר עם מוגבלות. 

 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  התאמות שנגזרות מהאפשרות להרחבת  חישוב קצבת שאירי עמית מבוטח  35.  94)ג( 

הנספח האקטוארי.  עמיתים.  כיסוי ביטוחי עבור בן נבחר עם מוגבלות.  נוספה הוראה המבהירה כי על אף הכיסוי הביטוחי 

לשאירים שבחר העמית המבוטח בהתאם לסעיף 24, 

הכיסוי הביטוחי לבן זוג ולבן נבחר עם מוגבלות לא יעלה 

על 70% מהקצבה הבסיסית לשאירים. 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  תיקון בהמלצת רשות שוק ההון, ביטוח  חישוב קצבת שאירי עמית לא מבוטח  97)א(  .36

הנספח האקטוארי.  עמיתים.  וחיסכון.  תוקן נוסח הסעיף באופן שבו יובהר כי "כל יתום זכאי 

לקצבה שתחושב על ידי חלוקת החלק היחסי של 

היתומים מתוך היתרה הצבורה של העמית שנפטר 

כמשמעו בסעיף קטן )ב( שלהלן בסך מקדמי ההמרה 

של כל היתומים שבנספח יא'" 

לא צפויות השלכות על    התאמות שנגזרות מהאפשרות להרחבת   היוון קצבה ליתומים  100)א(  .37

 .הנספח האקטוארי

לא צפויות השלכות על זכויות

עמיתים.  כיסוי ביטוחי עבור בן נבחר עם מוגבלות.    התקנון התקני מאפשר ליתומים מאב ומאם שבין 

הגילאים 18-21 לבחור בין קבלת קצבת שאירים  

חודשית או היוון קבצת השאירים. אפשרות זו אינה 
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מספר מס"ד 
סעיף 

בתקנון  

השלכות צפויות על זכויות סיבה לשינוי )4( פירוט השינוי )3( 
העמיתים )5( 

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי )6( 

קיימת כאשר מבין היתומים נמנה בן עם מוגבלות. 

החרגה זו הורחבה גם לבן נבחר עם מוגבלות. 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  האחדה של הפרקטיקה הנהוגה בין  בקשה למשיכת כספים  108)ז(  .38

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  קרנות הפנסיה לבין קופות הגמל.  התווספה הבהרה לפיה אם יחול מועד קבלת הכספים 

באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש פלוני, 

תהא רשאית הקופה לדחות את מועד התשלום ליום 

העסקים הרביעי באותו חודש. 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  התאמת ההנחות בתקנון לחוזר     הנחות אקטואריות   110 .39

הנספח האקטוארי.  העמיתים.   .2017-3-6 עודכנו חלק מההפניות ללוחות התמותה בחוזר      

2017-3-6 וחלק מההנחות המפורטות בסעיף והכל 

בהתאם לחוזר 2017-3-6. 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  תיקון טעות בהמלצת רשות שוק ההון,  טבלת לוח זמנים  נספח א'  .40

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  ביטוח וחיסכון.  תוקן נוסח הסעיף לגבי מועד הזכאות לקצבת שארים 

ומועד תשלום קצבת השארים הראשונה כך שיתאימו 

להוראות הקבועות בגוף התקנון. 

לא צפויות השלכות על    לא צפויות השלכות על זכויות  האחדה של הפרקטיקה הנהוגה בין  התווספה הבהרה לפיה בפרק הזמן לביצוע משיכה לא  .41

הנספח האקטוארי.  העמיתים.  קרנות הפנסיה לבין קופות הגמל.  יובאו בחשבון שלושת הימים הראשונים בכל חודש 

קלנדרי. 

בהתאם להוראות רשות שוק ההון,    בהתאם להוראות הדין והמלצות רשות  טבלאות מקדמים  נ ספח ד'-טז'  .42

חלה התייקרות בתעריפי הכיסויים  שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 
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מספר מס"ד 
סעיף 

בתקנון  

השלכות צפויות על זכויות סיבה לשינוי )4( פירוט השינוי )3( 
העמיתים )5( 

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי )6( 

הביטוחיים, אשר יש בה כדי  נוספו טבלאות כל המקדמים הנדרשים עפ"י התקנון 

להשפיע על זכויות העמיתים.  ובהתאם להוראות הדין והמלצות רשות שוק ההון, 

ביטוח וחיסכון. 
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