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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 םישוריפו תורדגה-'א קרפ

תורדגה .1 

 קנון זה;לפי ת כהח נעמית מבוט נקבע כי בשלורוע שת או האיפטירת עמי- זכה""אירוע מ

- "אלמן"

 חד מאלה:א- לגבי עמית
 ;פטירתו ו טרםלעמית וגר עמ יה נשוימי שה (א)
 תהמנהל החברה לטתהח לפי או מוסמכת פוטיתשי ערכאה לטתהח ילפ ורבציב דועכי שהוכר מי (ב)

 תףמשו יתב משק עמו לוניה שהתגורר ובלבד ציבור,ב כידוע בו רכיה לאומי וחלביט שהמוסד לכך בכפוף
 תף.ם ילד משונולד להו שועד פטירתו, א לפני פטירתו ת ברציפותפחונה לבמשך ש

 תהעמי של תםריאוב מצב עקב תפים,משו נםשאי יםמגור בשל רק לתישל לא יתעמ באלמן רההכ כי הריוב
 למנה;או הא

 יפ על ושבהח לפנסיונר ששולמה הוהקצב ישתו,פר במועד פנסיונר של זוג ןב שהיה מי- פנסיונר לגבי
 נתוניו;

 תעמי של יבורבצ כידוע בו הכירה מכתוסמ שיפוטית כאהרשע מי וא לפנסיונר או לעמית שנשוי מי- זוג" "בן
 דסשהמו לכך בכפוף פנסיונר או מיתע של יבורבצ כידוע בו הכירה לתהמנה רהשהחב מי או רפנסיונ של או

 ;ת או פנסיונרמיל עיבור שבצ כידוע בו כירה לביטוח לאומי

 נכות בתקצל בזכאותו שונהלרא הכיר לאומי יטוחלב סדשהמו ,מבוטח עמית של ילדו- ות"מוגבל עם "בן
 אותו של הצטרפותו ועדמ לאחר (יתללכ ותנכ בתקצ- )להלן הלאומי הביטוח וקבח ט' לפרק תאםבה לליתכ

 ידכ הכנסה לו ואין צמוע את לכלכל מסוגל שאינו ובלבד ,21 לגיל הבן של עוהגי בטרם אך לקרן עמית
 ומחיית יכד הכנסה לו ואין עצמו את לכלכל מסוגל אינו עוד וכל הפנסיונר או יתהעמ פטירת דבמוע מחייתו
 קנהז קצבת או לאומי וחיטלב המוסד לש לליתכ נכות קצבת מחייתו כדי כהכנסה יראו לא זה ייןענל כאמור.

 ;יטוח לאומיבשל המוסד ל

 ומחיית דיכ הכנסה לו ואין עצמו את ללכלכ מסוגל ושאינ מבוטח, עמית של ילדו- מוגבלות" עם נבחר "בן
 ,רוכאמ תומחיי כדי הכנסה לו ואין עצמו את לכלכל מסוגל אינו ודע וכל הפנסיונר או העמית ירתפט דבמוע

 תכונ בתקצ מחייתו כדי סהכהכנ יראו אל זה ייןענל לקצבה. זכות ובשל שרכ ונריהפנס או וטחהמב והעמית
ומי;ח לאביטוסד לקנה של המוז צבתאומי או קח לביטווסד לת של המכללי

 ;ת לערעוריםפואיאו ועדה ר איתועדה רפו רן,רופא הק- אי"רפו "גורם 

שדלחו בהעוק לחודש1-ב שכמתגב אותו ויראו טהמ יכלפ מעוגל אשהוכ לאיםמ םבחודשי ביחוש- "גיל"
 ;הלידה אריךנת הלידה כתני של שביו30-ה יחשבעודת הזהות, יבת תאריך לידה לעמית שאין ככל הלידה. 

.2004-דס"התש ישה,פר גיל בחוק כמשמעותו מתמוקד פרישה גיל- קנה"ז קצבתל ינימלימ זכאות "גיל
;60 ל גילת עומד עממוקד גיל פרישה- תקנון זה ד אישורבמוע

 תשפרי גיל- זה תקנון רישוא במועד .2004-דשס"הת שה,פרי לגי בחוק מעותומשכ- חובה" ישתפר "גיל
;67 ל גילחובה עומד ע

 ךויהפ מיתעוה הביטוחי יסויהכ סתייםי אליו המבוטח העמית יעשבהג הגיל- הביטוח" ופתתק תום "גיל
 וטח בקרן;ת לא מבלעמי

 ;38-40 יפיםבסע כמפורט ,י מוות או נכותיכונהביטוחי לס ויכיסעלות ה- "דמי ביטוח"

 לש רההצבו יתרהה לתלהגד עמית של מעסיקו או תהעמי ידי על המשולמים תשלומים- לים"גמו "דמי
 כה;ת ננו של עמיף הקרן לחשבותזקושלומים שונו בקרן או תבת בחשהעמי

 גזו בן של כחוק מאמץ או גיביולו הורה או שנפטר מבוטח עמית לש כחוק מאמץ או יולוגיב רההו- הורה""
 ל אלה:כ שמתקיימים בו שנפטר וטחל עמית מבש

 ו;ירתבמועד פט ל העמית המבוטחחנו ששול על מוךהיה ס (א)
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 לטת הקרן;הח פיעצמו מעבודה ל את כלכלל לאינו מסוג (ב)

 תגמל- )להלן 1980-אמ"התש הכנסה, חתהבט וקח פיל הכנסה חתלהבט מלהג למקב הוא (ג)
 (;נסההכ טחתהב

 םבהתא לליתכ נכות קצבת או הכנסה חתהבט לתלגמ פרט אחר, ממקור הכנסה הורהל אין (ד)
 ומי.אהל ט' בחוק הביטוח לפרק

 דחא או מאמץ, הורה וא ורגח הורה או העניין, לפי שנפטר, וטחמב עמית של ביוא או אמו- ר"נבח הורה"
 (.7( או )6)א( )24 עיףמפורטים בסה ולי הביטוחלמסל תאםבה נו קצבהח רכש בגיוטשהמב אשתו, הורימ

 ;גמל בע"מ ת פנסיה וקופותת קרנומקפ מגדל- לת"המנה "החברה

; כוןוחיס ביטוח ק ההון,נה על שוהממו- "הממונה"

 העניין; נה לפיהממו וראותת הדין או האוהור- תי"תחיק "הסדר 

;מהמשלי קפתמגדל מ- "הקרן"

 ;אישית קפתמגדל מ-"פההמקי "הקרן 

 נשוא ההחלטה את עשקב הקרן רופא את לתכול שאינה יותר או רופאים שני בת ועדה- ת"ואירפ "ועדה
 םמטע ימונה מהם אחדש רופאים שלושה תמנהש ועדה מטעמו, רופא למנות העמית ביקש ואם הערעור,

 ת;העמי

 םחולי בית או פרטית ברהח ידי על זתשמרוכ פנסיה קרנות לענייני רפואית ועדה- לערעורים" איתרפו "ועדה
 ת;ת עליונוואיורפ ל ועדותיהול נתים ששירו יםרץ המספקבא

 ;ח הגרגוריאנייין הלולמנ לנדארי,חודש ק- "חודש"

 בקרן; ת מבוטחעמי ם העמית הואחודשים בה-טוח"ודשי בי"ח

;1995-תשנ"ה ח משולב[,נוסחוק הביטוח הלאומי ]- "חוק ביטוח לאומי"

;2005-השס"ל(, הת)קופות גמ ננסייםעל שירותים פי קוחחוק הפי- גמל" קופות חוק"

 על חתוםל רפואיות, בדיקות לעבור מבוטח עמית ותלהי המועמד נדרש שבמסגרתו הליך-"רפואי חיתום"
;פואיבו הרלמצ עיםמסמכים הנוג ת או להמציאויאהצהרת בר

 ן;חיסכו, ביטוח והוןף שוק האג לציה שלשל קודקס הרגו ותגדרבפרק הה סקים כהגדרתום עיו- "יום" 

 תיעמ של כיורשו וסמכתמ שיפוטית אהערכ ידי על ניתנוש וואהצ קיום צו או ושהיר בצו נקבעש מי- "יורש"
;ייןעננר, לפי הית או פנסיומל עשאיר ש ורשו שלכי ר אופנסיונ או של

 מאלה: אחד- "ילד" 

ובנ או ,נתוניו פי על ושבהח קנההז קצבתש ונר,פנסי של כחוק מץהמאו או יולוגיהב בנו (א)
 ;ת העמיתם לאחר מויו 300 נולד תוךמי ש ת, לרבותק של עמיכחו אומץמגי או ההביולו

 דבובל עמית, של החורג בנו או נתוניו, פי על ושבהח קנההז קצבתש פנסיונר, של החורג בנו (ב)
 רתו.ית ערב פטעמיעל ה הייתה פרנסתו שכל

 :חד מאלהא- תום""י

 נים;ש 21 ו לום מלאטר שטרשנפ פנסיונר נפטר או שלעמית ש לד שלי (א)

 שנפטר. ל עמיתש ם מוגבלותע נבחר או בן ותעם מוגבל בן (ב)

 ה;קנון זת תלהוראו תאםים בהתעדכנבקרן המ עמית ותו שלמים לזכהרשו כספיםסך ה-"רה"יתרה צבו

 ;במקומו יבואד אחר שיקה או כל מדכזית לסטטיסטרהמ הלשכה פרסמתשמ צרכןם למדד המחירי- "מדד"
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 ,ןלקר אהשהומצ חרונההא (יםבמוט אתורה- להלן) בכתב ודעהבה קבע נסיונרהפ או שהעמית מי- "מוטב"
 הפנסיונר בע העמית או. קבת שאיריםקצם לכאיהז יריםאין לו שא תו אםלאחר מו כספים מהקרן קבלאי לכזכ

 דעבמו חתמהנ ורכאמ הואוהצו פנסיהה בקרן ספיםהכ קתלחלו אשרב סדריםה בצוואתו שרמפו באופן
 ההצווא אתורבה וירא לת,המנה לחברה ביםמוט ראתהו הפנסיונר או העמית נתן בו חרוןהא יךרלתא מאוחר

;וואהצאם להוראות הבהת בצוואה ם הקבועיםוטביקו למת יחוליים ונכסי העמראת מוטבכהו

 :חד מאלהא- זכה"המ ירועהא "מועד 

 אי.ורם הרפוקביעת הג תקנון זה ולפי לפי ת לנכהך העמיהפ המועד שבו- לגבי נכות (א)

 ל העמית;ש רהמועד הפטי- לגבי מוות (ב)

 לים;מועבורם דמי ג ריששהתחייב להפ פריש אוים בקרן, ושממבוטח ובדיושע יחיד או תאגיד- "מעסיק"

 ת גמל;חוק קופו)ה( ל23 תו בסעיףרכהגד- לים"ויב התגמ"מרכ

 ;קצבה קיים קבלמ , שאינוקצבת שאירים ת נכות אוקצב הקרןקבל ממי שמ פנסיונר או-"ל קצבה"מקב

 1 יום לפני ארעש מזכה אירוע בגין שאירים קצבת וא נכות קצבת מהקרן שמקבל מי – קיים" קצבה "מקבל
לוכ הם,מדאח של יראש או,2018רבינוא 1 יום ילפנ קנהז קצבת לקבל חלשה יונרפנס או ,2018 בינואר

 .תה קצבהלאו כאיז עוד הוא 

 לגמסו ואינ מכך תוצאהוכ יאותי,הבר מצבו חמתמ ענפג לעבוד שרוכומ%25 ותלפחש מבוטח עמית- "נכה"
 הלהעו פהתקו שךבמ נווניסי וא כשרתוה ,השכלתו ילפ לו מתאימהה חרתא ודהעב בכל או דתועבוב לעבוד

ףוובכפ וונטיהרל הרפואי הגורם לטתלהח תאםבה תהיה הנכות קביעת רצופים. קלנדריים ימים 90 על
 ;תקנון זה להוראות 

 מלא; אינו נכהנכה ש- לקי""נכה ח

 ונאי מכך וכתוצאה ותי,הבריא מצבו חמתמ נפגע ודלעב שרוכומ%75 פחותשל מבוטח עמית- מלא" "נכה
 הפתקו ךבמש ניסיונו או שרתוהכ לתו,השכ לפי לו המהמתאי חרתא דהעבו בכל או בעבודתו ודלעב מסוגל
יטהרלוונ הרפואי הגורם לטתלהח תאםבה תהיה הנכות קביעת רצופים. קלנדריים ימים 90 על העולה

 תקנון זה; ותלהורא ובכפוף 

 שני אלה:חד מקיימו בו אי קבע כי התרפואשהגורם ה נכה מלא – די"כה סיעו"נ

 ואינ הוא שבגינו יאותי,רב ליקוי או תאונה חלה,ממ כתוצאה יםודיר ותפקודו אותוברי מצב (א)
 םלקו הבאות: הפעולות 6 ךמתו פעולות 4 פחותול יות,ומיומי פעולות עצמו בכוחות לבצע מסוגל

תכהגדר תנייד,ולה סוגרים, על לשלוט ,לשתותו לאכול להתרחץ, ט,ולהתפש לבשלהת ולשכב,
 ;יטוח סיעודינית לביכת תכנה לערע הממוקבבהוראות ש לות אלהפעו

 חמבוטה של ניטיביתהקוג בפעילותו פגיעה – נפש תשישות – זה ייןענל פש".נ "תשוש הוא (ב)
 ואו/ ארוך ווחלט רוןכבזי דהירי וט,ובשיפ בתובנה ליקוי לתהכול אלית,נטלקטוהאי כולתובי דהוירי

 בצבמ שסיבתה היממה, ותעש במרבית ההשגח ורשיםדה ובזמן מקוםב תמצאותה וחוסר קצר
 נות.ות שות דמנטיבצורו היימר, אולצא כגון: בריאותי

 .הנהראשו הקצבה שלוםת מועדב שיהיה יכפ גמל, קופות לחוק 23 בסעיף דרתוגכה- מזערי" קצבה "סכום
 ש"ח; 4,525- תקנון זה ד אישורבמוע

 (3)ב()13 סעיף הוראות בכפוף יטוחיב ויכיס לו ישש או בקרן רהצבו יתרה ותולזכ מהשרשו מי- "עמית"
 תקנון זה;ל

 וות;מ טוחי לסיכוניוי ביסכי או י לסיכוני נכותביטוח יסוילו כ עמית שיש- ח""עמית מבוט

מבוטח; עמית עמית שאינו- טח"ות לא מב"עמי

 פעיל; נו עמיתיעמית שא- יל"לא פע "עמית 

 ם לקרן;גמולי למים בשלו דמיעמית שמשו- ת פעיל""עמי

 ידמ תםוא יולגב מעסיק מצד גמולים ידמ של תשלום ללא גמולים דמי לקרן לםשמה עמית,-"עצמאי "עמית
 מעסיקו; מצד גמולים נגד של דמיתשלום כ ללא קדו לקרןים שהופבשל דמי גמול שכיר, ת עובדגמולים, לרבו
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 תםאו ביולג מעסיקו דמצ גמולים דמי תשלום כנגד לקרן גמולים מיד בעדו תלמיםשמש עמית- יר"שכ "עמית
 ;דמי גמולים

 ;קנה מהקרןת זקצב שמקבל מי- "פנסיונר"

 רכמהש%5-ל השוו מהכושס יחד, יתעמ של ריושאי לכלל או ונרלפנסי למתמשוה קצבה- מינימום" קצבת"
 ש"ח; 528- ן זהקנועד אישור תום הקצבה. במותשל לתתחי קף במועדבתו שק, כפי שיהיההממוצע במ

 :חד מאלהת לפי את לעמיתלמקצבה המש- ר אחר"קצבה ממקו"

;1995 - תשנ"האומי, הח הלביטווק הלח ות עבודה()תאונ פרק ה' (א)

- 1959; ם( התשי"ט)תגמולים ושיקו חוק הנכים  (ב)

- 1970; ש"לפעולות איבה, הת לנפגעי ליםחוק התגמו  (ג)

- 1981; ם(, התשמ"א)נכים ונספי חוק המשטרה  (ד)

- 1981.תיחוק שירות ב ם(, התשמ"אם ונספיכי)נ הרהסו-  (ה)

 לש כלליה החשב שמפרסם קאית,בנה רכתמהמע כספים העברתב איחור בשל ריבית- ים"גורפי "ריבית
 ;מזמן לזמן נת ישראלמדי

 ;הורהן, יתום ואלמ- "שאיר"

תקנון זה;ל 24 סעיף הוראותם לוחי בהתאביטוי הכיסר השיעו- ביטוחי" יסויכ "שיעור

- מבוטח" "שכר 

 ןלקר מיתהע בעד וליםהתגמ יבלמרכ ששולמו וליםמהג דמי של חלוקה- כירש עמית לגבי (א)
 הקולהח ורעשי"– )להלן דשהחו באותו יםהתגמול בכימרל פקדותהה עורבשי מסוים, חודש בשל

-מ ירלשכ וקהחלה שיעור חתפ.%2.51-מ חתיפ לא שכירל חלוקההרשיעו מקרה, לבכ ."(לשכיר
 .%12.5 על שובלצורך החי ירלשכ חלוקהה ורר, יעמוד שיעכאמו%12.5

-ב ויםמס חודש בשל לקרן העמית לםששי וליםהגמ דמי של חלוקה- עצמאי עמית לגבי (ב)
 השונ ההפקדה שיעור כי מיתשר אסמכתא צעותבאמ לתהמנה לחברה תהעמי הוכיח םא אלא%16
 חיהוכ שבו מהמועד חלה יעשה מבוטחה השכר וןעדכ ."(ימאלעצ וקההחל יעורש"– לן)לה%16-מ

 יהיה לעצמאי קההחלו שיעור ואז כאמור%16-מ שונה דההפקה שיעור כי לתהמנה לחברה העמית
-מ חתיפ לא לעצמאי חלוקהה שיעור ,קרהמ בכלו עמיתה דיעהו עליו לעצמאי חלוקהה ורשיע לפי
ךלצור לעצמאי החלוקה שיעור מודיע אמור,כ512.%-מ לעצמאיוקהחלה רשיעו חתפ .512.%

 .512.% על החישוב 

רכהש- אחד הפרשה ממקור ותרמי תשלומים בשלו או ידו על שמשולמים עמית לגבי (ג)
 .ייןענה )א( או )ב( לפי קאותלפי פס שבפרשה, שחוהממקורות ה ל אחדהמצרפי מכ המבוטח 

 במדד כפלוומ הגמולים דמי תשלום שבחוד1-ב ועהיד במדד לקומח מבוטח שכר- ודכן"מע מבוטח "שכר
 כן;דר מבוטח מעוכש ישובח ערךודש שלגביו נבח1-ב הידוע

- ובע""שכר ק

 :צע במשקהממו השכר פעמים 4-וה לששו תר מסכוםאלה, אך לא יו מבין בוההג

 ערוהאי דלמוע שקדמו ניםהאחרו יםפהרצו ודשיםהח12-ב כןודהמע המבוטח השכר ממוצע (א)
 עבוהק השכר יהיה רצופים, חודשים12-מ תפחו למשך הככז רהוגד וטחמב עמית ואם כה,המז
 פה זו.בתקו כןהמעוד מבוטחכר השצע של הממו

 עאירוה דלמוע מוקדש ניםהאחרו פיםהרצו דשיםהחו3-ב כןודהמע המבוטח רשכה ממוצע (ב)
 םא בקרן יטוחהב חידוש ממועד או לקרן ההצטרפות ממועד שחלפו םהחודשי במספר או זכההמ

 טוח;הבי ושת או חידצטרפוים ממועד ההשת משלושה חודחלפו פחו

 תקרו לפניש החודשים 12-ל שקדמו החודשים 12 ב כןהמעוד המבוטח רהשכ ממוצע (ג)
 השתיים. רה מביןקצה לפי התקופה ם,שקדמה לה פת החברותתקו בכל זכה אוהמ האירוע

 זה תקנון להוראות תאםבה בקרן טחמבו והעמית ,מסוים בחודש גמולים דמי שלוב הופקדו שלא עמית לגבי
 שב לו.ע האחרון שחוהקוב השכר ש,ית באותו חודשל העמ הקובע כרהש יהיה קתי,סדר התחיהה ולהוראות
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

,משולב[ ]נוסח הלאומי הביטוח לחוק )ב(2 סעיף ילפ כמשמעותו הממוצע השכר- במשק" ממוצע "שכר
 עת;ת ליה מעח, כפי שיהטוודמי בי גמלאות ייןענל 1995- תשנ"ה 

לבש ניין,הע לפי בקרן מלא או חלקי ביטוחי יסוילכ אותזכ תהיה לא לכהשבמה תקופה- רה"אכש קופת"ת
 .34 בסעיף , כמפורטזכהאירוע מ

-"חיםת תשלומים מובטתקופ"

 הכבמהל אם אשר נהזק קצבתל ותזכאה ממועד חודשים 60, 120, 180, 240 של תקופה (א)
 תבקצ בין הפרשה את לקבל כאיםז ואיריש יהיו חיםמובט תשלומים פתתקו כששר רפנסיונ נפטר

 אם .רכשהשנ פההתקו לתום דע וזאת לה יםזכא שהם הקצבה ביןל פטירתו טרם לו מהששול קנההז
 םהמובטחי מיםהתשלו קופתת ובתום קנהז קצבתל זכאותה דבמוע 67 לגי על העמית של גילו עלה

 לגי יהיה בסופםש החודשים רלמספ חיםובטהמ תשלומיםה קופתת קוצרת ,87 על עלהי גילו ,שבחר
 ;87 העמית

 הכבמהל אם אשר נהזק קצבתל ותזכאה ממועד חודשים 60, 120, 180, 240 של תקופה (ב)
 םביטמו באיןו ים,מוטבה היוי רים,שאי לו איןוש חיםמובט תשלומים פתתקו שרכש רפנסיונ נפטר

 גילו עלה אם .פטירתו טרם ול ששולמה נההזק קצבת של ווןההמ לערך זכאים דין, פי-על שיםיורה
 ,שבחר חיםטובהמ תשלומיםה קופתת בתוםו קנהז קצבתל הזכאות עדבמו 67 גיל על העמית של
 תימהע גיל יהיה שבסופם דשיםהחו למספר חיםהמובט תשלומיםה קופתת תקוצר ,87 על יעלה גילו
;87 

 נפטר לכהבמה אם אשר עמית של אלמן קצבתל אותהזכ ממועד חודשים 240 של תקופה (ג)
 תקצב של ווןהמה לערך כאיםז דין, פי-לע שיםיורה וטביםמ באיןו טבים,המו היוי עמית, של אלמן
 .פטירתו לו טרם ולמהרים ששהשאי

 ת;לע מעת פי שיהיהון הקרן, כקנת- תקנון""

 ל(,גמ קופתל תשלומיםגמל() )קופות ננסייםפי ותיםשיר על הפיקוח תקנות- גמל" קופתל ומיםתשל קנות"ת
;2014-גתשע"ה

 לה:ין אהנמוך מב- קדה חודשית"קרת הפ"ת

 .פנסיה מקיפה ת לקרןה חודשית הפקדתקר (א)

 ת גמל;לקופ ומיםתשל נותתקל תאםמעסיק בהיווח הכפי שד השכר יבימכלל רכ%22.83(ב)

 הסהכנ מס קנותבת כהגדרתה יתחודש הפקדה תקרת- מקיפה" פנסיה קרןל חודשית הפקדה תקרת"
 ₪;4,326– ן זהקנועד אישור ת. במו1964-"דת גמל(, התשכר וניהול קופוללים לאישו)כ

- ן"תשואת הקר"

 תיםלעמי ויותיהייבתחה כנגד ומדיםעה הקרן נכסי על המצטברת התשואה- עמית לגבי (א)
 קתי;להסדר התחי תאםשבת בהת, המחוהעמי קעה שבחרשהבמסלול ה

 יהיבויותהתחי כנגד יםדהעומ הקרן כסינ על ברתהמצט התשואה- קצבאות מקבלי לגבי (ב)
 קתי;ר התחים להסדבהתא , המחושבתל הקצבהמקב קעה שבחרהשות במסלול הקצבא למקבלי

תונשרפ .2 

 אף ןמשמע רזכ ןבמי ומילים פך,היול במשמע, רבים בלשון אף ומשמע ידיח בלשון תקנוןב מורהא כל (א)
םבהתא יפורש תקנוןב רהאמו וכל רת,אח מפורשת הוראה תקנוןב יש אם אלא ,ולהיפך במשמע, נקבה מין

 קתי.דר התחיהס להוראות 

,1981-אהתשמ" הפרשנות בחוק לו דעתנוה המשמעות תהא זה קנוןבת הוגדר לאש נחמו לכל (ב)
 ומהקשר או הכתוב מלשון משתמע ןכ אם אלא תקנון,ב המתאימים במקומות רטכמפו או חיקתיהת דרבהס

 .מובן אחר

 רדהסה ראותהו לכל תאםהב לתהמנה ההחבר תפעל תקנוןה וראותבה דרמוס אינוש אנוש בכל (ג)
 לתהמנה החברה תפעל תקנוןה אותהור ביןל יהןינב סתירה של רהובמק זה, תקנוןל לוונטיותהר יקתהתחי

אל לתנההמ ההחבר רות.האמו יקתיתחה דרההס ראותהו גברוי ורכאמ לתיקון ועד קדם,בה קנונהת לתיקון
 .חיקתיהת דרראות ההספים בניגוד להותשלם כס ולא תקנה זכויות 
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 נפרד ממנו. ק בלתיחל ויםמהו תקנון זהם לנספחיה (ד)

 םיתימעה תבוטו תונמאנ תבוח.3
 תפעל גמל, קופות חוק הוראות לפי התפקידי שאר ובמילוי לעמיתים שירות במתן הגמל, ופתק כסינ בניהול

 םלאות תקנוהמו כויותזה בין תפלה לא תים,מהעמי אחד כל בתולט ובשקידה באמונה לתההמנ החברה
 תם.פני טוב על ל שיקולוכ ענין ף כללא תעדיעמיתים ו

9 
 2023 ראוני תסרג



    

   

    

       

    

    

 
  

 

 
  

 

 
   

 

 
    

 

      

  

    

    

    

    

   

     

    

      
 

        

  

       
 

    
 

    

     

    

    

   
 

   

11 

~ 

 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 תויללכו לוהינ-'ב קרפ

ןרקה לוהינ .4 

 .של הממונה ת אישורולה א, שקיבלליתכ פנסיה חדשה קרן הקרן היא (א)

 הזכהמ האירוע עדבמו יהיהש כפי תקנוןה לנוסח תאםבה תיקבע זה, תקנוןב האמור וחמכ זכאות כל (ב)
 נספחיו.ון ובקנת בתאחר ורשוין במפצ לא אםרישה, אהפ או במועד

 איוה הרלוונטיות, חיקתיהת דרהסה הוראות לכלל תאםבה לתהמנה החברה ידי על תנוהל הקרן (ג)
 הקרן. ל בשםת לפעושאיהיה רת

 פה בעל מידע לתלקב בקרן תהקצבאו קבליומ העמיתים לדרישות מענה תספק לתההמנ החברה (ד)
 קנון זה.ם בתת להות הקבועווהחוב גבי הזכויותובכתב ל

 חותבלו לתהמנה ההחבר של העמיד אי שלב רק הקרן תקנון לפי ותיכולז יזכא יהיה לא עמית (ה)
 .תקנון זהת הקבועות לה בוהזמנים ובחוב

ןרקה לש הסנכהה תורוקמ .5 

 :בלבד רט להלןפים כמפוהכס תקבלוכסי הקרן ילנ

לת;נהרו לחברה המבמי ניהול שיועכוי דחר נילא תים בקרן,העמי קבלו בשליתלים שדמי גמו )1( 

תים;לעמי תשואת הקרן )2( 

קצבה; למקבלי תשואת הקרן )3( 

ת גמל;ופועמיתים בין ק כספי גרת העברתקבלו במסם שהתכספי )4( 

לקרן; בלו בשל חובותתקהצמדה שי לנת שכר אוה חרת, פיצוייא יביתאו כל ר גוריםריבית פי )5( 

 )6( ;תקנוןל 11 עיףמפורט בסולמו בטעות כתשלומים שש

ת עודפות;יות החזר פרמבונה, לרטחי משהתקבלו ממבתשלומים ש )7( 

הוראות של כוחןמ או מכתמוס טיתושיפ תרשו לש פסיקה וחמכ רןבק קבלושהת כספים )8( 
 ת.ויקתי הרלוונטיתחדר הההס

ןרקהמ איצוהל תיאשר תלהנמ הרבחש םימולשת .6 

 :בלבד ם לצורך אלהיכספ ת תוכל להוציא מהקרןהלהמנ החברה

 םהלמוטבי יהם,לשאיר תים,לעמי פעמי-חד תשלום או יהם,לשאיר או לעמיתים קצבה תשלום(1)
 זה; תקנון להוראות תאם, והכל בהיהםיורשאו ל

תקופו ןבי עמיתים ספיכ העברת רתגבמס בקשתול תאםבה יתמע של כספים של רההעב )2( 
 גמל;

 )3( ;ל עמית בקרןלמעסיק ש םתשלום כספי

תקנון זה;ל 8 סעיף ותבהתאם להורא לתברה המנהלח דמי ניהול )4(

ח משנה;טת למבפרמיו )5( 

 )6( ;י קרן פנסיהעסקאות בנכס ת בשל ביצועוירהוצאות יש

תוראוה של מכוחן או מוסמכת טיתשיפו רשות של פסיקה כוחמ מהקרן למוששו כספים )7( 
 קתי.יתחדר הההס

10 
 ראוני תסרג 2023



    

   

    

    

       
 

    
    

  

     
   

               
   

 

  

    

    
 

       
          

 

                 
          

    

      

    
   

     

    
 

      

  

    

    

    

        
 

    

   

    

    

~ 

~ 

 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

הנשמ חטבמ .7 

םיהסיכונ כנגד משנה ביטוחכישתר צורךל משנה מבטח עםלהתקשר רשאיתלתמנה חברה (א)
 .קרןהביטוחיים ב

 אל בקרן, עמיתל ונכות מוות מפני ביטוחי כיסוי לטובת המשנ למבטח מהקרן ישולמוש טוחבי דמי (ב)
 םהנגבי הביטוח מדמי כווינו זה, תקנון לפי ביטוחי יכיסו אותו עבורב מהעמית םהנגבי הביטוח דמי על יעלו

 מהעמית.

 ייכונס כגון, ים,מיוחד םיכוניס כנגד משנה יטוחב לגבי יחול לא לעיל )ב( קטן סעיףב ורהאמ כל (ג)
 הקרן. נכסיוכו מור ינמנים מיוחדים כאל סיכוטוח בשלחמה וכדו'. דמי בייכוני מת טבע, סאסונו קטסטרופה,

 זכורמ ףדב ומסרופי הנשמ חטבמ לצא ןקרב םיתימעל שכרנש יחוטיבה יוסיכה גוסו ףקיה ,רועיש (ד)
 ו:תבותכש טנרטניאה רתאב

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.a 
.spx 

לוהינ ימד .8 

 תבהוראו בועיםהק ייםהמרב ריםהשיעו על יעלו לא קצבה וממקבל בקרן מיתמע יגבויש הניהול דמי (א)
 להלן: כמפורט קתי,יתחדר הההס

 וכן 01/02/2022 ל מיוםהח קנהז קצבת קבלל החלוש פנסיונרים למעט ,קצבאות מקבלי לגבי(1)
 בובחיש%0.5)%0.04157 לע יעלה שלא שיחוד יעורש- מורכא םפנסיונרי של איריםש לגבי

 .צבאות בקרןקבלי קת למותחייבויסך הה ם כנגדהעומדי סיםנתי(, מתוך סך הנכש

 של ריםשאי לגבי כןו 01/02/2022-מ החל קנהז קצבת לקבל שהחלו פנסיונרים לגבי א(1)
 סך מתוך (,שנתי ישובבח%0.3)%0.02497 על יעלה שלא חודשי שיעור – אמורכ פנסיונרים

 .אמורכ שאיריםלפנסיונרים ו יותיבוהתחיה מדים כנגד סךהעו הנכסים

 :ורט להלןם למפבהתא- עמיתים לגבי(2)

 התרהי לכל ידאח יחודש עורשי בקרן עמיתה לזכות ומהרשה ההצבור תרההי מתוך (א)
)%1.05% על להשלא יע העמית של בורההצ  ;נתי(בחישוב ש0.0871

 ;%4 על לא יעלהל עמית שיעור שם לקרן בשירמולים המועבהג מתוך דמי (ב)

 רושיע על יעלה לא בקרן נכה תעמי לזכות מההרשו בורההצ ההיתר מתוך גבהשיי יהולהנ מיד שיעור (ב)
 .נכהם הפך לבטר עמיתנגבה מהדמי הניהול ש

הרובצ הרתי ןוכדעו לוהינ .9 

 ל אלה:אם לכבהת ודכןתע רשבורה את צונוהל יתרת זכאת בקרן תעמי תו של כלכולז

 ול ;ם אלו דמי ניהיגמול וכו מדמיחר שנת לאעמיקפו לטובת השנז שהופקדו או ליםדמי גמו(1)

 עמית;הצבורה של ה רהגבו מהיתל שניהודמי נ(2)

 ;מבוטח ל עמיתנגבו בשדמי ביטוח ש(3)

 הרהצבו יתרתו לתוהמנ שבו קעותשהה למסלול םבהתא הקרן בתשואת מיתהע של חלקו(4)
 ;ל העמיתש

 ;העמית משךכספים ש(5)

 ;כדין לאבטעות או ש לומים ששולמול תשעמית בשהצבורה של ה ת מיתרתוכולנ ישכספים ש(6)

 גמל; ספים בין קופותעמית להעברת כ קשתות בממנה בעקב וא ברו אל הקרןהועכספים ש(7)

 רי;או גרעון אקטוא דףשיעור עו(8)
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 מית;ל עמעסיק ש שמשך םכספי(9)

 תלהוראו בכפוף יבל,שק אההלוו גיןב חוב בשל יתעמ של בורההצ מיתרתו לנכות ישש כספים(10)
 קתי;יתחדר הההס

 וא סמכתומ שיפוטית רשות של יקהפס מכוח צבורהה ליתרה יףסלהו או לנכות ישש כספים(11)
 קתי.התחי דרראות ההסומכוחן של ה

תימעה לש יוליג תבוח .10 

 יבפנ יגויצ עמית, של רלשעב מעסיק או סיקמע כןו זה תקנון לפי טבמו או יורש שאיר, קצבה, מקבל עמית,
 לפי לוםלתש דרישה לבכ או בטופס פרטים חתוכה לשם תבקשו,שי תצהיר או מסמך כל לתההמנ החברה

 תקנון זה.

תועטב ומלושש םימולשת .11 

 ,ןקנוהת הוראות או חיקתיהת דרההס להוראות בניגוד כלשהם תשלומים או כויותז מהקרן אדם קיבל (א)
 יתתחיקה רההסד וראותלה דבניגו ושגשה הזכות לקח או תכוהז תתבטל לב, וםבת אם ןבי יהבהטע אם בין
 לנכות או הקרן מן לו ולמששו סכומים החזר לדרוש שאיתר תהיה לתהמנה החברה תקנון.ה אותהור או
 וא יקתיתחה דרההס אותלהור בניגוד לםששו תשלוםה את כותולז שיעמוד וםסכ מכל או קצבה תשלוםמ

 .וי או ההחזריכהנ ם בפועל לבין מועדתשלוה נון בין מועדתקהוראות ה

 ,תקנוןה הוראות או חיקתיהת ההסדר אותלהור בניגוד )א( קטן בסעיף ורכאמ סכום לאדם לםשו (ב)
 ,והצמדה תיביר קתפסי לחוק תאםהב יביתור דההצמ יהפרש וספתת לדרוש לתהמנה רההחב רשאית
 הההצמד הפרשי לת,ההמנ החברה של הייתה הטעות אם לם,ואו הקרן. נכסיל רושיועב1961-אתשכ"

 ת.רה המנהלמו על ידי החבוליבית ישוהר

 םייח רושיא תאצמהו לארשיל ץוחמ האיצי על העדוה א.11
 ;יםשודח שהישעל ולההע ופהתקל ישראללוץמח ותיאציעל לתהנהמ ברהלח יעדוי בהצק מקבל (א)

 של לתנההמ ברהלח יאצימ,יםשודח שהישעל העולה ופהרצ ופהלתק שראלילוץמח ההוהש בהצק מקבל (ב)
 .יתיקתחה הסדרה לפי לתמנהה רההחב ישתלדר התאםב,נהש עד נהשיחצ בכל ,ייםח ורשיאןהקר

 קצבת ןהקרמ שמקבל מי או יםירשא קצבת ןהקרמ שמקבל מי ,ונרפנסי–"בהצק מקבל, "זה יףעס ייןלענ (ג)
 .ותנכ

ליג יוניש .12 

 וא שיפוטית רשות של טהחלה וא דין סקפ סודי על שהיע זה תקנון לפי קנותהמו לזכויות הגיל ברישום שינוי
 מכת.מנהלית מוס

12 
 2023 ראוני תסרג



    

   

    

         

      

 
   

   
 

 
  

  

     

     

     

   
    

 
  

   
       

  
  

 

   
   

  
 

 

    

   
   

    
     

 

 
      

 

 
     

   
 

  

              
           

            
        

    

  

            
      

          
          

          
   

   

11 

 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 ןרקל םילומג ימד םולשתו תופרטצה-'ג קרפ

ןרקב תוליעפ שודיח וא תופרטצה .13 

 ובש מהמועד חודשים 12 על העולה תקופה לאחר בקרן ביטוח חידוש או לקרן הצטרפות (א)
 תהצטרפו קשתלב תאםבה שהייע (,וחטיב שוידח – )להלן בקרן מבוטח עמית להיות תהעמי הפסיק

 ת.העמי מלאה על ידי

 הפעולות כל ושלמושבו ה המועד יהיה ל עמית בקרןש הביטוח ידושד חפות או מועההצטר מועד (ב)
 המאוחר: לן, לפישלה

 ל העמית;אה שת מלקשת הצטרפוקבלת ב(1)

 בקרן; ידוש ביטוחולח ף העמית אולת לצירוה המנההחבר ישורא(2)

 להלן: ם למפורטבהתא גין העמיתם לקרן בגמולי העברת דמי(3)

הלהתקבוא בקרןוליםגמ דמיעמיתהיןבג תקבלוה-רכיש עמית לגבי (א)
 לקרן יועבר תשלוםשה ובלבד בגינו תשלומים להעברת העמית של מעסיקומ התחייבות

 ;ותייבתחבלת ההעד קלמו קביםהחודשים העו במהלך שני

 בלחיו שאההר או בקרן תשלומים יתעמה בגין בלותקה- עצמאי עמית לגבי (ב)
 םלושהתש ובלבד בגינו, תשלומים יופקדו תםבאמצעו אחר, תשלום מצעיא או בוןחש

 .ם האחרתשלוה או אמצעי השאקבלת ההר למועד העוקב מהלך החודשב יועבר לקרן

 ךובת יטוחהב חידוש קשתב את או ותההצטרפ קשתב את תדחה או תאשר לתההמנ החברה (ג)
 ת,ילעמ רפואי חיתום לתהמנה החברה ביצעה האמור, אף על העמית. קשתב לתקב עדממו ימים 14

בסעיף טיםהמפור למועדים תאםהב החידוש שתבק את או תההצטרפו שתבק את דחהת או תאשר
 קטן )ד(. 

 .ןרבק יטוחב שלחידו או לקרן להצטרפות כתנאי ואירפ חיתום לבצע איתרש תמנהל חברה (ד)
 ףעיורט בסת שנקבעו כמפהחרגוה אי אוהרפו חיתוםל תוצאות הליך הת עע לעמילת תודיההמנ החברה

 ךיהל אגב מהעמית לתהמנה הברהח שדרשה המסמכים כל לתקב ממועד ימים 30 עד וזאת )ב(,35
 קבלת ממועד או לקרן ההצטרפות קשתב לתקב ממועד יום 90 וםמת וחריא לא אך ואיהרפ חיתוםה
 ךההלי תוצאות על לעמית הודיעל יכולה אינה כי לתהמנה רההחב מצאה .רןבק הביטוח חידוש קשתב

 דותאו העמית את ןתעדכ יטוח,הב שחידו או רפותההצט תבקש לתקב דועממ יום 90 בתום רכאמו
 .כךל עמיםואי והטרפחיתום היך הלהתמשכות ה

 והצטרפות ממועד ימים 10 בתוך סיההפנ לקרן צירופו על הודעה לעמית לחתש לתמנה חברה (ה)
 .טוח בקרןהבי ושעד חידאו ממו

 דמוע 18 עיףבס אמורלתאםבה .18 בסעיף אמורה תקייםבה יחול לא זה ףבסעי האמור (ו)
 טרולמפ תאםבה יתהעמ בגין פההמקי לקרן יםגמול דמי ברתהע עדמו יהיה בקרן עמית של ההצטרפות

 להלן:

 םוכסב הפיקמה ןרקב םילומג ימד תימעה ןיגב ולבקתה ובש דעומה – ריכש תימע יבגל(1)
 תובייחתה הלבקתה וא הפיקמ יהסנפ ןרקל תישדוחה הדקפהה תרקת לע הלועה ישדוח
 לע להועה םוכסב ,הפיקמה ןרקל וא רןקל וניגב יםמולשת תרעבהל תימעה לש וקיסעממ
 ינש ךהלמב ןרקל רעבוי םולשתהש דבלבו הפימק היסנפ ןרקל תישדוחה הקדפהה תרקת
 ת;ויביחתהה תלבד קעומל םיבקעוה םישדוחה

 םוכבס הפיקמה ןרקב םימולשת יתמעה ןיגב לובקתה ובש דעומה – יאמעצ יתמע יבגל(2)
 בויחל האשרה וא הפיקמ היספנ ןרקל תישודחה הדקפהה תרקת על להועה ישדוח
 ישדוח םוכסב ,הפקימה ןרקל םלושתל וא ןרקל םולשתל רחא םולשת יעצמא וא ןובשח
 םימלושת ודקפוי תםועצמאב ,הפיקמ היסנפ ןקרל תישדוחה הדקפהה תרתק לע הלועה
 וא האשרהה תלבק דעומל בקועה שדוחה ךלהמב ןרקל רבועי םולשתהש דבלבו ,וניגב
 ר.חאה םלושתה יעצמא
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

לטובמ .14 

תורוקמ רפסממ םילומג ימד וניגב םישרפומש תימע .15 

 םימעסיק לרבות מקורות, ממספר גמולים דמי בגינו םשמופרשי מיתע על שיחול טוחיהבי סויכיה (א)
 הוראה נקבעה אם אלא שבחר חרוןהא הביטוח למסלול תאםהב יהיה צמאי,כע נוספת דהעבו או ניםשו

 .תקנון זהאחרת ב

 לפי לעמית נקבעש הגיל על יעמוד )א( קטן בסעיף מורכא עמית של יטוחיהב יסויהכ לתתחי גיל (ב)
 קנון זה.לת 33 סעיף

לטוב .16 

דבעידב םימלתשמה םילומג ימד .17 

 םשים שבגינלחוד הקרן יל ידקפו עם ייזעד התשלולמו ודמתקופה הקבגין ת ששולמו ליםדמי גמו (א)
 םשילחוד ווהש חלוקהב הגמולים דמי ייזקפו ר,וכאמ הוראה רהעדב בכתב. לםהמש וראתה לפי שולמו,
 הרצהק התקופה ון,האחר הפקדהה ממועד או הכספים וופקדה שבה המס נתש לתמתחי שחלפו
 ים.גמולקדו דמי ההופ ודש שבול החיכלאמור יכ ין החודשיםם. במנימבניה

 הפוהתקו םתשלומ למועד מהקדש תקופה לבש יטוחיב כיסוי לעמית קנוי אל אמורכ מוליםג דמי (ב)
 בחישו לצורך יםהחודש ייןבמנ תבוא ולא שרההאכ קופתת ייןבמנ תבוא לא תשלוםה עדלמו שקדמה

 תיעמ של הביטוחי ויכיסה לתחית גיל כן, כמו טוחי.בי כיסוי עליות בגינה כווינ לא כןו הקובע השכר
 לגי יהיה לומם,תש למועד דמהשק תקופה רעבו גמולים מיד לקרן בגינו ששולמו או ןלקר לםהמש

 שדוחי או צטרפותהה שבמועד עמית לגבי וליח לא זה קטן בסעיף האמור לום.התש דבמוע העמית
 וזאת )ב(,13 עיףלס תאםבה נובגי תשלומים להעברת סיקומע של או שלו התחייבות התנני הביטוח

 םהעוקבי החודשים נילש ביחס או עצמאי, יתעמ לגבי שאה,ההר לתקב דלמוע העוקב לחודש ביחס
 .ירעמית שכ הביטוח, לגבי רפות או חידושלמועד ההצט

םתשלומ למועד שקדמה תקופה עבור גמולים דמי לקרן בגינו ששולמו או לקרן לםהמש עמית (ג)
 דה.למועד ההפק ם אשר קדמושידלו, עבור החולים אדמי גמו יןלתשואה בג כאיז יהיה לא 

הפיקמה ןרקהמ תודקפה תרבעה .18 

 ןלקר דשיתהחו ההפקדה תקרת על םהעולי ,מקיפהה לקרן עמית בשל ששולמו ליםגמו דמי (א)
 יפההמק בקרן למוששו גמולים דמי או חלקי, נכהל המקיפה ןרבק ההפקדה תקרת על או מקיפה פנסיה

ובש שלחוד העוקב בחודש החמישי ליום עד בקרן העמית שם על בוןלחש רויועב בקרן, אמל נכה בשל
 .המקיפה בקרן ם דמי ניהולנבגי יגבוולא י ת לקרן,שירוו יריועב ם כאמור,דה. דמי גמוליהפקה בוצעה 

 פההמקי ןמהקר רושהועב תשלומיםב השמקור בורההצ רההית ןמ בההנג יהולהנ ידמ רשיעו (ב)
 ןרבק העמית של רההצבו יתרהה מן הנגבה ליהוהנ דמי שיעור על יעלה לא ,בקרן יתהעמ בוןלחש

 להוני דמי שיעור ,תואו המייצג דיםעוב ןארגו וא מעסיקו מית,עה עם ורשותמפ סוכם אם אלא ,המקיפה
 אחר.

 ,בקרן יתמהע בוןלחש הפהמקי מהקרן רושהועב יםהתשלומ מתוך הנגבה יהולהנ מיד שיעור (ג)
 רעושי או המקיפה לקרן ועבריםהמ תשלומיםה מן הנגבה ולהניה דמי יעורש מבין, הנמוך על יעלה לא

 ואות המייצג עובדים רגוןא או יקומעס העמית, עם מפורשות סוכם אם אלא בקרן, המרביים הניהול דמי
 ל אחר.הומי נישיעור ד

 בקרן, ממנו הנגבים יהולהנ דמי לקרן, כספיםה עברתה על בכתב לעמית תודיע תמנהל חברה (ד)
 של רהובמק לקרן, ליםהגמו דמי משולמים מנושמ השכר לקח בגין ביטוחי סויכי של ומוקי או העדרו
 רומהא רהשכ שלב טוחיבי כיסוי ושלרכ עמיתה בפני ומדתהע רותהאפש על גם ביטוחי ויכיס היעדר

 נה לקרן.שום לראם האמוריברו הכספיהוע מועד שבוימים מה 14 ךתן, וזאת בתויל שנבקרן ככ
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 בחר ולא (א) בסעיף ורלאמ תאםבה ,לקרן גמולים דמי ראשונהל בגינו הועברו אשר עמית (ה)
 סלוללמ המקביל ההשקעה ולמסל בקרן עליו יחול ,לקרן יועברוש מוליםהג לדמי קעההש במסלול
 ןרהק תקנוןל (8) עד (1()א)19 לסעיף תאםבה ,יפההמק לקרן ושישולמ יםהגמול דמי על שחל השקעה

 לומסל חל המקיפה לקרן בגינו המשולמים םהגמולי דמי לשע כאמור יתעמ .המקיפה הקרן תקנוןול
 תירבר קעותהש למסלו בקרן ועלי יחול ,יפההמק הקרן נוןתקל (9()א)19 לסעיף תאםבה השקעה

 רחאל ,מועד בכל ,פההמקי רןבק ההשקע מסלול של שינוי .בקרן (1()א)19 לסעיף תאםבה חדלמ
 עמיתה ביקש אם אאל ,בקרן עהההשק מסלולל ביחס יחול לא ,לקרן נהלראשו גמולים מיד העברת
 .בקרן גם שקעההה מסלול שינוי את להחיל
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 תועקשה –'ד קרפ

םיתימעל העקשה ילולסמ .19 

 ותלמדיני אםבהת וינוהלו ,להלן מפורטיםה ההשקעה ממסלולי אחדב יושקעו יםמיתהע כספי (א)
 סלול:חס לאותו מבי ראות הממונהוף להבכפו בעתיק לת אשרההמנ החברה

 :כמפורט להלן (,דלרירת המחב ותעהשק וללמס- ל )להלןת תלוי גיול השקעמסלו(1)

 םבהתא ויושקע במסלול הקרן כספי- טהומ 50יבנל ימהלמשתמקפ דלמג (א)
 בין תחשב,בה ותההשקע עדתו של דעתה לשיקו פי ועל החברה לתהנה חלטותלה

 ;לעת עתמ יקתי כפי שיהיותחדר האות ההסוהור מסלולהמבוטחים ב איהיתר, בגיל

 תאםבה ויושקע במסלול הקרן כספי-60 עד 50 לבני ימהלמש פתמק דלמג (ב)
 בין תחשב,בה ותההשקע עדתו של דעתה לשיקו פי ועל החברה לתהנה חלטותלה

 ;לעת עתמ יקתי כפי שיהיותחדר האות ההסוהור מסלולהמבוטחים ב איהיתר, בגיל

 ראשוןה ותאהזכ למועד ועד 60 )מגיל ומעלה 60 נילב ימהלמש פתמק דלמג (ג)
אםבהת יושקעו במסלולהקרן כספי-(44 בסעיףרתוכהגדקנהזתקצבלתלקב
 בין תחשב,בה ותההשקע עדתו של דעתה לשיקו פי ועל החברה לתהנה חלטותלה

 .לעת עתמ יקתי כפי שיהיותחדר האות ההסוהור מסלולהמבוטחים ב איהיתר, בגיל

 ועלי חלה השקעהה מסלולמ לים,הגי בטווח יוןהעל ללגי הגיע אשר עמית של יםכספה העברת
 עיהג שבו בחודש חודשל 10-ב תבוצע אחריו, הבא הגילים בטווח חלש שקעההה למסלול
 הרבההע תבוצע קים,עס יום ואינ לחודש 10-הש כלכ לים.הגי וחשבטו יוןהעל לגיל העמית

 וראיש ר,נפט העמית יכ לקרן נודע וב המקרב דש.לחו 10-ל קבהעו וןהראש עסקיםה ביום
 רוכאמ הרהפטי על עהודהה לקרן רהועבה שבו עדבמו יהשה כפי ההשקעה לולבמס פיםהכס
 ,העמית של לידתו תאריך לפי אם גם הבא, הגילים חבטוו חלש עהההשק מסלולל רויועב ולא

 .הבא ליםתאים לטווח הגיגילו מ
 םא גם )ג( עד ()א(1)א()19 שבסעיפים השקעה לובמסל לבחור רשאי עמית האמור, אף על

 העההשק מסלולל יועבר לא יכ לבקש וא עהההשק ללמסלו מתאיםה הגילים וחבטו אינו גילו
 ל עליו.הח ל ההשקעהום במסלווח הגילייון בטל העלעם הגיעו לגי ום לגילהמתאי

 "ל,וחוב בארץ ותלמני חשופים היוי המסלול כסינ – ניותמ ימהלמש תפמק דלמג(2)
םכסילנ חשיפה המסלול. כסימנ%120 על יעלה אול 75%-

 תונבקר או נאמנות קרנותב סל, תעודותב נגזרים,ב ,ריןשבמי שקעהה צעותבאמ תושג רכאמו
תועדשל דעתהיקוללש ובכפוףן,הדי להוראות בכפוףושקעת הנכסיםרתית השקעה.

 .קעותההש
אםבהת יושקעו במסלולהקרן כספי – צרקוחטו ישקלמהמשליתמקפ דלמג(3)

 תולפחש דובלב לעת עתמ יושיה כפי חיקתיהת סדרהה אותוהור רההחב לתהנה חלטותלה
 רשא דונותופק ישראל נתמדי של "חבאג יושקעו ה,ז במסלול יםוהלהמנ הקרן ימכספ%75

 םחשופי ויהי מסלולה כסינ ,01/01/2016-מ חלה שנה. על עלהי לא לגביהם יוןלפד הטווח
 ואג"ח ליותשק תוואוהל ,ממשלתיות ותמלו קליים,ש קדונותפ ודים:צמ נםשאי ים,באה לנכסים

%120 לע יעלה ולא 75%-
לנכסים יםשופחהיוילמסלוהכסינ מיועדות."חבאגקעיםושמנםשאיול,המסל כסימנ

 גשתו אמורכ לנכסים חשיפה שנה. על עולה אינו שלהם הממוצע יםהחי שמשך לעיל טיםהמפור
 תרתי שקעה.ה קרנותב נאמנות או קרנותב סל, בתעודות נגזרים,ב ,במישרין שקעהה צעותבאמ

 .קעותשל ועדת ההש ל דעתהף לשיקוובכפו ראות הדין,וף להבכפו קעם תושכסיהנ

 מ חתיפ שלא פהחשי בשיעור

 מ חתיפ שלא חשיפה בשיעור סחירות, ושאינן סחירות קליותש
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

ץרבא הבאיםםכסילנחשופיםהיוי המסלול כסינ – ג"חא מהמשלי תמקפ דלמג(4)
 הרלהמ "חאג סחירות, ןשאינ הלוואות מסחריים, "עני סחירות, אינןוש סחירות אג"ח חו"ל:וב

הפיחש .המסלול כסימנ%120 על היעל ולא 75%- מ חתיפ שלא פהחשי יעורבש נות,ופקדו
 וא נאמנות קרנותב סל, בתעודות רים,זבנג ישרין,במ השקעה צעותבאמ תושג רכאמו לנכסים

 תועד של דעתה לשיקול בכפוףו הדין, להוראות כפוףב תושקע סיםהנכ יתרת השקעה. קרנותב
 קעות.ההש

יםשונ מסוגים םכסילנ חשופים יויה המסלול כסינ – לכהה ימהלמש תפמק דלמג(5)
 תהיינה במסלולקעותשהה בלבד.תודיהיהההלכה לכלליפוףבכו הדיןאותרלהו בכפוף

 ללפעו בתחיי תהיה לתהמנה החברהו קעותההש עדתו של עדיתהבל אחריותהוב כותהבסמ
 וב קעותההשש בכך לתגבמו במסלול אההתשו השאת זה. במסלול העמיתים פי על נאמנותב

 ית.הודהי ההלכה ת לכלליכפופו
דדמ אחריעקבו המסלול כסינ-S&P500דדממחקהמהמשליתמקפ דלמג(6)

S&P500, דהמד אחר העוקבים לולהמס כסינ ול.המסל כסימנ%100 של הפחשי בשיעור 
 לטיפו ורךלצ ניםבמזומ יושקעו אשר יםכסמהנ שיעור למעט המסלול כסינ כל היוי לעיל רטכמפו

 .כספים עברותיכות והשת, מבהפקדו
 ,ותמני של תמהילל חשופים יהיו מסלולה נכסי- חירס שולבמ ימהלמש קפתמ מגדל(7)

 על יעלה ולא%75-מ תיפח שלא יפהשח בשיעור ,ל"ובחו בארץ ,ילתממש ח"ואג נצרניקו ח"אג
 .דבלב יריםסח בנכסים השקעה צעותאמב תושג אמורכ לנכסים יפהחש .המסלול כסימנ%120

 תולרב) יםבנגזר השקעה צעותבאמ ןוה (בסיס כסיבנ) ריןשבמי הן תבצעלה עשויה ההשקעה
 רדוגי כיצרל משמשים שרא סחירים לא נגזרים לרבותו אופציות תביוכ אופציות ,עתידיים חוזים

 יתרת .נאמנות קרנותוב סל קרנותב (,רסחי בסיס מנכס נגזר שווים אשר סחירים לא ונגזרים
 דממוע חודשים 3 על עולה שאינה לתקופה ופקדושה קדונותופי ניםבמזומ תושקע הנכסים

 .מטבע לסיכוני חשופה ותלהי עשויה זה במסלול שקעהה .תםהפקד
-מ חתיפ שלא ורבשיע ,המסלול נכסי- ישמג– יםדדמ קבוע ימהלמש פתמק מגדל(8)

 או ,משלותמ ח"אג או נצרניקו ח"אג או מניות מדדי אחר יעקבו ,%100 על יעלה ולא%75
 ,ורכאמ יםדמד הבשלוש פחותה ולכל ,דיםמד מחקי םמסלולי אשכולב תםגדרכה ,ביניהם שילוב
 םבנגזרי עושקשי מהנכסים שיעור עטלמ ,הנכסים יתרת .מדד עוקבי מכשיריםצעותבאמ

 םחודשי 12 על עולה השאינ לתקופה שהופקדו קדונותופי ניםמזומב ור,גיד כיצרל שיםהמשמ
 ,םכספי ותעברוה משיכות ,פקדותה ,נגזרים בגין ותחונבביט טיפול לצורך תם,דהפק ממועד
 תולהי עשויה רכאמו יםמדד אחר בהיעק .הדין ותוראלה בכפוף ניםשו מדדים אחר יעקבו

 .מטבע ייכונלס חשופה
 ינכס-(2016ארבינו 1 ביום הנסגר אליו ותרפ)שההצט ליכל ימהלמש קפתמדלמג(9)

 לש דעתה לשיקול כפוףבו הדין, ראותלהו בכפוף ניםשו מסוגים לנכסים חשופים היוי המסלול
 .ותת ההשקעועד

 וייה (9)א() קהבפס ורטמפה המסלול למעט זה, יףבסע מפורטיםה המסלולים כל יכ הריוב (ב)
 עת. בכל עמיתים להצטרפות חיםפתו

 הבצק למקבלי ןהקר של יהיבויותהתחי לכיסוי שמשיםהמ פיםהכס )ב(, בסעיף רמוהא אף על (ג)
 אם אף (,9) עד (1)א()19 יפיםבסע המפורטים ההשקעה ליבמסלו ינוהלו לא קיימים, בהקצל ולזכאים
 לוינוה נ"לה פיםסהכ שמו. על רההצבו אותזכה יתרת וליהלנ אלו קעההש במסלולי רבח העמית

 .ייןענ(, לפי ה3( עד )1())א20 סעיפים פים לבמסלולי

הבצק ילבקמל העקשה ילולסמ .20 

 ווינוהל הלן,ל טיםהמפור ההשקעה וליממסל באחד יושקעו קצבהה מקבלי בגין קרןה כספי (א)
 מסלול: ותוחס לאמונה ביהמ להוראות תיקבע בכפוף לת אשרהמנה ם למדיניות החברהבהתא

 םימסוג לנכסים ופיםחש היוי מסלולה כסינ – קצבה ילמקבלהמלימש פתמק דלמג(1)
 יועדמ המסלול ות.השקעה עדתו לש דעתה קוללשי כפוףוב ןהדי להוראות פוףבכ ניםשו
ם .ל קצבה קיימקב- אלהחד מקצבה שאינו א מקבלל

 םכסילנ חשופים היוי מסלולה כסינ –םימקיי בהצקילמקבל לימהמש פתמק דלמג(2)
המסלול קעות.ההש עדתו של עתהד לשיקול וףובכפ ןהדי ותאלהור בכפוף ניםשו מסוגים
 קצבה קיימים. למקבל מיועד 
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 מסוגים םכסילנ חשופים היוי המסלול כסינ –הקצב ליקבלמ הלכה מהלימש פתמק דלמג(3)
 תדייהוה לכההה לכללי ובכפוף קעותשהה עדתו של דעתה ולשיקול הדין להוראות בכפוף ניםשו

 ונאיו הקצבה לתלקב ותכאהז במועד הז מסלולב שבחר קצבה בללמק מיועד ולהמסל בלבד.
 קיים. ל קצבהמקב

 תלהצטרפו חיםפתו היוי ,(3)-ו (1)א() בפסקה זה ףבסעי מפורטיםה המסלולים רק יכ הריוב (ב)
 .ת הקצבהלקבל אותועד הזכמב הפנסיונר

חוטיב שודיח וא תופרטצהב העקשה לולסמ .21 

העההשק למסלוליחסביירותיובח עללתהמנהרהלחבהודיע ולא לקרן תעמי צטרףה (א)
 סעיףב המפורט ןבקר חדלהמ תבריר קעותהש למסלול יתהעמ יצורף לעיל, 19 סעיףב טיםהמפור

 (.1)א()19

 ושב קעותשהה למסלול סביח ירותיובח על הודיע לאו בקרן פעיל מיתכע מעמדו עמית חידש (ב)
 םרבט בורההצ ויתרת נוהלה בוש במסלול יתעמה של צבורהה היתרה הלתנו בורה,הצ יתרתו תנוהל

 שוידהח ממועד ייםהפיצו בכילמר המעסיק קדותהפ לגבי מעטל האחרונה, עםבפ פעיל לא לעמית הפך
 )ב(.22 סעיף הוראותם לחר, בהתאאו במסלול א חדל,ברירת המ והלו במסלולשר ינואילך, א

העקשה ילולסמ ןיב רבעמ .22 

 ההיתר את או הגמולים דמי קדתהפ את להעביר לקרן, בהודעה עת,ל מעת רשאי, עמית (א)
 אחר. ל השקעה, למסלוחלקה ה אוכול בורה,הצ

 םוייהפיצ בכילמר כספים להפקיד שאיר יהיה עמית לעיל, )א( קטן בסעיף האמור אף על (ב)
 ללמסלו מסוים מעסיק יע" ששולמו פיצויים יכספ יתרת להעביר או מסוים מעסיק ידי על המשולמים
 :חד מאלהתקיים אאם מ ל רקת המחדיראינו מסלול ברהשקעה ש

 )1( ;אותו המסלולרה לה או העבע הפקדר ביצוישהמעסיק א

 )2( ;חיקתיהת דרראות ההסתאם להום בהוייהפיצ אי לכספיהעמית זכ

יתנא ללא זכאות מיתלע גבשהוהת תנאי ללא זכאות של דרהס הפיצויים כספי על חל )3( 
 בקרן. קשתוהתקבלה ב במועד בו

 :לה שכתובתונט שר האינטרבאת תפרסם בדף מרוכז לתההמנ החברה (ג)
https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.aspx 

 :כים הבאיםאת המסמ

 ;לולי השקעהין מסשה למעבר בטופס בק(1)

 ילומסל בין ספיםכ בהעברת טיפול לצורך ממנו הנדרש ומידע לעמית תהנחיו מסמך(2)
 .השקעה

 תלועד קבימים ממ 3 עמית, בתוך קשתקעה, לבהש יספים בין מסלוליר כת תעבהלהמנ החברה (ד)
 לת.המנה נה של העמית בחברהותקי בקשה מלאה

 כספים.ה צוע העברתת על ביע את העמילת תיידההמנ החברה (ה)

 ךכל לזכאים שולמו לא או קצבה למקבלי השקעה למסלול העמית פיכס הועברו ולא עמית נפטר (ו)
 וריועב ולא העמית, פטירת טרם נוהלו שבו קעותהשה סלולבמ פיםהכס ינוהלו זה, נוןתקל תאםבה

 ת אחר.עול השקם למסלונפטר מתאיש ל העמיתתו שאם תאריך ליד , גםת אחרעול השקלמסלו

תואוולה .23 

תהמנהל ההחבר ידי על לזמן מזמן שייקבעו נאיםבת הלוואות לעמיתים ניקלהע רשאית הקרן (א)
 קתי.התחי ות ההסדרלהורא ובכפוף 
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 בתו:ונט שלה שכתתפרסם באתר האינטר לתההמנ החברה (ב)
https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.aspx 

 :כים הבאיםאת המסמ

)1( 

)2( 

 רן;מהק הלוואה תלקבל נאיםת

 םכימומס הבקשה מילוי אופן ייןענל הוראות ותבלר מהקרן, ההלווא לתלקב שהבק טופס
 בקשה.ף ללצר שיש
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 היסנפ ןרקב םייחוטיב םייוסיכ-'ה קרפ

חוטיב ילולסמ .24 
 חוהביט ממסלולי אחדב שלאחריו, מועד בכלו קרןל הצטרפותו במועד לבחור, רשאי עמית (א)

פח ב':ם בנסהמפורטי (,טוחיבה וללמס- שלהלן )להלן

, 01/09/2020-מ החל ,זה במסלול.(דל"המח תבריר ולל"מס )להלן: הבסיס מסלול(1)
 יוסהכי ורושיע צטרפות,ה גיל בכל ,%75 שהוא המרבי ורהשיע על עומד לנכות הכיסוי שיעור

 םגבריול גיל בכל ותהמצטרפ שיםלנ ,%60 ואשה ירביהמ רהשיעו על מדעו לשאירים
 החל ףשהצטר גבר עמית (.67 ביטוח קופתת תום לגיל מסלול לפי)40 גיל עד המצטרפים

;המירבי עורמהשי נמוך יםירלשא סויכיה שיעור יהא ומעלה 41 מגיל
 ילפ יםשאיר קצבתרשיעו ו/או תכונ קצבתורבשיע אישית הבחיר-ישיא מסלול(2)

 ;2-ב פחם בנסמפורטירים ההשיעו

 יוסכיה שיעור עליו יחול לשאירים, או לנכות יטוחי,הב סויכיה יעורימש אחד רק העמית בחר
,יביטוחיסוכי באותויאפשרה בוהגה הביטוחיויכיסה שיעור לפינבחר,לאש הביטוחי,
 חר.וח שבתקופת הביט תום העמית וגיל חי שלביטוה יסויתחילת הכ לגיל המתאים

 למסלו עליו יחול רים,לשאי ביטוחי ייסוכ ובשיעור לנכות ביטוחי יוסכי בשיעור העמית בחר לא
(.1ף )בסעי מורכא הבסיס

 לע עומד לנכות יסויהכ שיעור זה לבמסלו .איריםלש יסויכ ללא – ונכות קנהז מסלול (3)
 ;םאירישכיסוי ל ת, ולא כוללרפול הצטבכל גי ,%75 רבי שהואהמ השיעור

 על מדלשאירים עו כיסויה שיעור במסלול זה .לנכות ויכיס לאל-םנה ושאיריזק למסלו (4)
 גיל עד המצטרפים ולגברים גיל כלב המצטרפות נשיםל לאלמן, %60 רבי שהואהמ השיעור

 יהא ומעלה 55 מגיל החל צטרףהמ גבר עמית (.67 ביטוח תקופת תום לגיל ולמסל לפי)54
 ;לנכות סויכי כולל לא מסלולה .המירבי ורמהשיע ךנמו לשאירים סויכיה שיעור

;ם לנכות ושאיריםייכיסו אלל לבד,זקנה ב קצבתל סלולמ-(יסודקנה )ז מסלול (5)
 סויכיה סלול זה שיעורמב .השאירים כיסוי ליתר ללא – נבחר רההוכיסוי לות ומסלול נכ(6)

 נבחר רההויסוי לכ ללכוטרפות, ול הצ, בכל גי%75 ואהמרבי שה על השיעור ת עומדכולנ
 ;ת העמיתפטיר קרה שלמב
 מסלול. הריםתר השאיכיסוי לי ללאללא כיסוי לנכות ו – נבחר רהוסוי להכיזקנה ו מסלול (7)

;עמיתירת הקרה פטורה נבחר במסוי להכי ללכו
 תלבחיר ורסג יהיה ולהמסל 01/09/2020-מ החל – ושאירים נכות מוטה מסלול(10)

 ללחו שיךימ המסלול ,זה מסלול עליו חל 31/08/2020 שביום תעמי .מצטרפים או עמיתים
 ;עליו

 תמוגבלו עם לבן ויכיסו יםירושא נכות בתקצל סויכי – ותגבלמו עם חרנב בן מסלול(13)
 ם עדפירם המצטלגברי%75 המרבי שהוא השיעור על ת עומדנכויסוי לה הכל זבמסלו .נבחר

 רבג יתעמ (,67 ביטוח קופתת תום לגיל מסלול י)לפ 43 גיל עד המצטרפות נשיםול 34 גיל
 יחביטוה הכיסוי שיעור יהא 44 מגיל חלה צטרףתש שהוא עלהומ 35 מגיל חלה צטרףשה

 אוהש המרבי השיעור על עומד ריםלשאי ויכיסה רשיעו המרבי. שיעורמה נמוך לנכות שלהם
 ללגי ולמסל )לפי 45 גיל עד המצטרפות נשיםול 38 גיל עד טרפיםהמצ לגברים לאלמן,%60

 חלה רףתצטש ואשה ומעלה 39 מגיל חלה טרףשהצ גבר עמית (,67 ביטוח קופתת תום
 להמסלו נוסףב .המרבי שיעורמה נמוך לשאירים הםלש הביטוחי סויכיה שיעור יהא 46 מגיל

 .יתל פטירת העמש בלות במקרהעם מוג נבחר לבן סויכי ללכו

 ,ונהיי-(4(, )5(, )7) לוליםמהמס באחד או לנכות סויכי ללא (2) במסלול בחר ראש עמית (ב)
 איכז האי נכות, של במקרה יכ רלבחו שאיר האי נכות, קצבתל זכאות ניםמק נםאיש במסלולים

 תיעמ לש היותו קביעת ךהלי .נכות קצבתל איזכ ושאינ מרותל 74 בסעיף מורכא גמולים דמי קיפתלז
.68 דע 65 לסעיפים תאםבה תהיה ולים כאמור,מקיפת דמי הגכנכה לצורך ז מורמבוטח כא

 תלקצב כאישז מי על יחול לא (,א) עיףבס כאמור לשאירים וחיטהבי הכיסוי ריעובש השינוי (ג)
 .01/09/2020-ב נכות

 דבובל 67 או60, 65 הבאים גילאיםה יןמב הביטוח קופתת תום גיל את לבחור רשאי עמית (א)
 .ובהת חעל גיל פריש נה ולא יעלהזק קצבתנימאלי למי חת מגיל זכאותשהוא לא יפ

 ראוני תסרג

חוטיבה תפוקת םות .25 
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 ,זאת עם בקרן. מבוטח לא עמית שלכ העמית ותכויז היוי יטוחהב קופתת תום גילל בהגיעו (ב)
 לגי על יעלה לא הביטוח קופתת תום שגיל דובלב תקנוןה לתנאי בכפוף ביטוח כושלר העמית רשאי
 .ובהת חפריש

 לכל ,67 יהיה זה וגיל םלנשי הביטוח קופתת תום בגיל שינוי יחול 01/09/2020 ממועד החל (ג)
 תיזכא ואינה 64 גילמ נמוך זה עדבמו ילהוג 64 ביטוח קופתת תום ילג העלי חל זה במועדש מי
 .לעיל (א) יףעבס ורכאמ אחר ביטוח קופתת תום בגיל הבחר אם אלא נכות, קצבתל

תחתפתמ תוכנ תבצק .26 
 בתקצ פרק ראותולה תאםבה נכות קצבתליכאז יהיה אם ולפי נוסף יטוחיב כיסוי שכולר אירש עמית
 םאו (,מתפתחת ותכנ בתקצ- )להלן%2 של שנתי יעורבש לו לםשתשו הנכות קצבת תוגדל נכות,

 רההחב ישורלא בכפוף )ד(, 96 בסעיף פורטמכ ריםהשאי קצבת תחושב כה,נ בהיותו לעולמו ילך
 ה.קנון זת תת ולהוראוהמנהל

הלופכ תוכנ תבצק .27 
 ישחוד שני הלךמב פולכ יעורבש נכות קצבת תשלוםל נוסף יביטוח יכיסו יכלול לנכות חיביטוה סויכיה

 יכיסו על וותרלאירש יהא מיתע האמור ףא על (.ולהפכ נכות בתקצ- )להלן ניםשואהר הקצבה
 ובייג לא כאמור, עמית ויתר .לתהמנה לחברה הודעה צעותבאמ וזאת ,הכפול נכות בתקצל הביטוחי

 .דעתו בחברהקבלת הו ועדקב למלחודש העו 1-חל מהה זאתכיסוי זה ו ח בשלביטו מהעמית דמי

חוטיב שודיח וא תופרטצה תעב תימעל יחוטיב יוסיכ .28 
 ושב עדמהמו חודשים 12 על העולה תקופה לאחר בקרן ביטוח חידש או לקרן עמית צטרףה (א)

 ייסוהכ פשרויותאל ביחס ותיובחיר על לתהמנה לחברה יעהוד ולא בקרן, פעיל עמית יותלה הפסיק
 (:דלהמח ברירת ולמסל- אלה )להלן נאיםלת אםהעמית בהת פרק זה, יבוטח חי לפיביטוה

 יכיסוה לתתחי גיל לפי קבעוי ושארים ותלנכ העמית של הביטוחי ייסוהכ יעוריש(1)
מורכאלהמחדברירת במסלוליםקבועהיעוריםשלתאםבה,עמיתה שלוומיניהביטוח
 פח ב';בנס ( המפורט1))א(24 בסעיף 

 .ישהלגבר ולא 67 ל גילמוד עתקופת הביטוח יע תום גיל (2)
.27 יףעור בסלה כאמכות כפות נצבלק נוסף יטוחיב כיסוי חי יכלולסוי הביטוכיה(3)

 קהפסי שבו מהמועד חודשים 12 וחלפ בטרם בקרן מבוטח מיתכע מעמדו את עמית חידש (ב)
 טחבוי הביטוחי, ויכיסה קףלהי ביחס חירותיוב על הודיע ולא האחרונה, עםבפ פעיל עמית להיות

 ח.בוטת לא מך לעמיה לו בטרם הפשהי הביטוחי יסויכהעמית ב

לטובמ .29 

חטובמ תימע לש םיריאשל יחוטיב יוסיכ לע רותיו .30 
 לשח (,םירישא- זה בסעיף )להלן הורה שהוא שאיר למעט שאירים ללא מבוטח עמית(1)(א)

 רבוע מוות יכונילס טוחיבי יכיסו על רלוות רשאי ירים,לשא סויכי הכולל יטוחב מסלול עליו
 (יתורהוו קופתת- זה בסעיף ן)להל חודשים 24 על תעלה שלא תקופה משךל ריושאי

 ייסובכ מבוטח יתהעמ יהיה זו התקופב לת.המנה לחברה שהבק הגשת ותמצעבא וזאת
 ,וויתורה קופתת בתום שבחר. במסלול נכה( איריש )לרבות בלבד נכות כונילסי ביטוחי
 ךמשל לשאירים, יביטוחה יכיסוה על לוותר יךמשמ ואה כי הודיעל רשאי יהיה העמית

ם.יירו שאוד אין לל ענוספות, כ תקופות ויתור
םיהרצופביטוחהדשיוח הויתור,קופתת בתום לשאירים,וחיהביטסויכיה בחידוש(2)

 תלפנסיי זכאות של למקרה שרההאכ קופתת יןבמני בואוי הויתור קופתבת ניםהאחרו
 תקופת ציפותר שמירת – )להלן החידוש לאחר המבוטח תהעמי פטירת בגין שאירים

 (.יתורהו ופתבשל תק רהאכש
ןרבק יורשאי עבור ותמו יכונילס וחיטבי יסויכ על שאירים, ללא מבוטח עמית של ויתור (3)

 יפה.המק הויתור בקרן קופתת רתם ליתבהתא ם בקרן וזאתג קיפה, יחולהמ

 ידמ מעטל מוות מקרהל טוחיבי כיסוי בשל ביטוח דמי מהעמית גבויי לא אמור,כ עמית ויתר (ב)
 ועלי חלו ביטוחי כיסוי על יתרשו עמית דעתו.הו למועד וקבהע מהחודש חלה כנכה, וותמ בשל ביטוח
 קופתת רציפות לשמירת טוחבי דמי גם יתממהע וייגב ,ריםלשאי יטוחיב יכיסו הכולל טוחבי מסלול

 תקופת הויתור. לבש שרההאכ
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 אהו כי מהעמית כתבב הודעה לתההמנ בחברה תקבלהשה או וויתורה ופתתק יימההסת (ג)
 וא הביטוח במסלול מבוטח תהעמי יהיה ם,אירילש יטוחיהב יסויהכ על וויתורה את יקלהפס מבקש

 לע הודעה לההתקב בטרם או וויתורה פתתקו יימההסת בטרם לו שהיה הביטוחי, ייסוהכ בשיעור
וא וויתורה ופתתק יימההסת שבו לחודש בהעוק בחודש חלי הביטוח העניין. לפי ור,הווית קתהפס

 ת.ת הודעת העמילת אהמנה רהיבלה החבק לחודש שבו 
 ,זו תקופה תום לפני דשיםחו לושהמש יותר לא אך ורהווית קופתת תום נילפ חודש עד (ד)

 כי לעמית יוצג בהו הוויתור, קופתת תום על בפניו מתריעהה הודעה לעמית לתהמנה ההחבר לחתש
 ידמ ממנו יגבויו לשאירים וחייטב ויכיסב טחבומ יהיה ור,הווית קופתת את יךלהאר אשל יבחר אם

 רוהווית קופתת רכתהא לשם לבצע העמית שעל הפעולות הודעהב רטויפו כן, כמו תאם.בה ביטוח
 .חי לשאיריםביטו יסויעל כ וויתורתקופת ה רכתופס להאף טהודעה יצורם. לאיריחי לשביטו יסויעל כ

 ישאיר קצבתל זכאים ריוישא ויהי ,ורהווית קופתת ךבמהל ילד לו שנולד או שנישא עמית (ה)
 בדובל העניין, פיל הלידה, ועדממ או ישואיםהנ ממועד יום 90 בתוך נפטר העמית אם מבוטח עמית

 רה.פטיבמועד ה עמית מבוטח יהשהעמית ה
 נםבעניי ההודע קיבלה לא לתהמנה החברוה איריםלש טוחיבי סוייכ לע שוויתר עמית ישאיר (ו)

 םכאיז יויה דה,הלי דממוע או איםהנישו עדממו ריות או מיםי 90 וחלפו )ג( קטן יףבסע רטכמפו
 טח.עמית לא מבו איריצבת שלק

גוז ןבל יחוטיב יוסיכ לע רותיו .31 
 ,רשאי ,איריםלש כיסוי הכולל יטוחב מסלול עליו חלש גזו בן וללא ילדים םע עמית(1)(א)

- לןלה) זוג בן עבור וותמ יכונילס ביטוחי יסויכ על לוותר בחר,ש הביטוח ולמסל במסגרת
- זה בסעיף )להלן חודשים 24 על תעלה שלא תקופה שךלמ (וגז ןבל יחוטיב יסויכ

 היהי זו בתקופה לת.המנה רהלחב בקשה הגשת צעותאמב וזאת (,הוויתור קופתת
 םיאירלש ביטוחי סויכיבו נכה( יירשא )לרבות כותנ כונילסי יביטוח סויכיב בוטחמ העמית
אהו כי להודיע שאיר יהיה עמיתה הוויתור, קופתת בתום .זוג לבן ביטוחי ויכיס למעט

 ןב לו אין עוד כל ,נוספות ויתור תקופות למשך זוג, לבן יטוחיהב יסויהכ על לוותר ממשיך
זוג.

 ח הרצופיםויטודשי הב, חרתקופת הויתו , בתוםטוחי לבן זוגהבי יסויהכ בחידוש(2)
לפנסיית כאותשל ז למקרה שרההאכ קופתיין תיבואו במנ הויתור קופתתחרונים בהא

 פותרצי שמירת – וש )להלןלאחר החיד טחבוהעמית המ ירתזוג בגין פט שאירים לבן 
(.וגז ןבל ורתהוי ופתקכשרה בשל תפת אתקו

קופתת תרציפו שמירת ביטולב חורלב רשאי מיתע ,(2)א()31 בסעיף האמור אף על(3)
 תקופת הויתור לבן זוג. לבש שרההאכ

 יפל זוג בןל הויתור פתתקו בשל שרההאכ קופתת רציפות שמירת בביטול בחרש עמית (4)
 הרכשהא קופתת רציפות מירתש את לחדש מבקש הוא כי לקרן יעוהוד (3)א()31 סעיף

 סעיף ייןענל כשרההא קופתת תימנה (,2)א()31 סעיף לפי ,זוג לבן הויתור קופתבת
 מור.ידוש כאהח על עהד קבלת ההודחל ממוע( ה2)א()31

 זוג בן רועב מוות סיכוניל ביטוחי כיסוי על זוג, בן וללא ילדים עם מבוטח עמית של ויתור (5)
 המקיפה. קרןהויתור ב תתקופ תרתלי תאםהם בקרן וזאת בחול ג, יפהבקרן המקי

 יחביטו יסויכ בשל טוחבי דמי העמיתמ יגבוי לא ג,זו לבן ביטוחי ויכיס על אמורכ עמית ויתר (ב)
 בהעוק החודשמ חלה כנכה, מוות של קרהבמ זוג לבן יביטוח יסויכ שלב ביטוח דמי למעט זוג לבן

 את לבטל קשמב הוא כי ןלקר הודיע לאו זוג לבן טוחיבי יסויכ על שויתר עמית ו.דעתהו למועד
 תלשמיר יטוחב דמי גם עמיתמה גבויי זוג, ןלב רהויתו ופתתק בשל האכשרה קופתת ותיפרצ שמירת

 .הויתור לבן זוג קופתל תשב שרההאכ קופתת תרציפו
 אוה כי מהעמית כתבב הודעה לתההמנ בחברה תקבלהשה או ורהווית קופתת ההסתיימ (ג)

 וא הביטוח במסלול מבוטח תהעמי יהיה ג,זו לבן הביטוחי יסויהכ על וויתורה את יקלהפס מבקש
 לע הודעה לההתקב בטרם או וויתורה פתתקו יימההסת בטרם לו שהיה הביטוחי, ייסוהכ בשיעור

 וא וויתורה ופתתק יימההסת שבו לחודש בהעוק בחודש חלי הביטוח העניין. לפי ור,הווית קתהפס
 ת.הודעת העמי ת אתהמנהל רהיבלה החבלחודש שבו ק

 ,זו תקופה תום לפני דשיםחו לושהמש יותר לא אך ורהווית קופתת תום נילפ חודש עד (ד)
 כי לעמית יוצג בהו הוויתור, קופתת תום על בפניו מתריעהה הודעה לעמית לתהמנה ההחבר לחתש
 ידמ ממנו גבוויי זוג לבן וחייטב ויכיסב טחמבו יהיה תור,וויה קופתת תא יךלהאר לאש יבחר אם

 רוהווית קופתת רכתהא לשם לבצע העמית שעל הפעולות הודעהב רטויפו כן, כמו תאם.בה ביטוח
 .לבן זוג ביטוחי כיסוי על הוויתור קופתת תלהארכ פסדעה יצורף טוחי לבן זוג. להוביטו יסויעל כ

 םא וטחמב תעמי איריש קצבתל יםזכא ריוישא יויה ,וויתורה פתתקו במהלך שנישא עמית (ה)
 רה.ד הפטית מבוטח במועעמית היה עמיים, ובלבד שהאממועד הנישו יום 90 בתוך ת נפטרמיהע
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 בעניינו עההוד קיבלה לא לתהמנה הברוהח זוג לבן ביטוחי יסויכ על שוויתר יתעמ של אלמן (ו)
 םישאיר קצבתל איזכ יהיה לא הנישואים, עדממו יותר או ימים 90 וחלפו )ג(, קטן יףבסע רטכמפו

 ןמהאל זכאי יהיה העמית, של יחיד שאיר אמורכ עמית של מןהאל יהה ור,האמ אף לע מהקרן.
 .תקנון זהף לבכפו טחעמית לא מבו איריצבת שלק

 םליתומי טוחיהבי הכיסוי ששיעור כך ושבויח העמית לםשיש וחיטהב דמי תור,וויה קופתבת (ז)
 .מןלאל הביטוחי סויכיה ם את שיעוריכלול ג

יחוטיבה יוסיכה יוניש .32 
 ללעי 24 בסעיף כמפורט אחר ביטוח למסלול בחרש הביטוח לולמס את לשנות רשאי עמית (א)
 דובלב לת,המנה רהלחב בקשה הגשת צעותבאמ זה פרק ילפ ביטוחיים ייםכיסו לגרוע או הוסיףל כןו

ןוקנת תוראולה בכפוףו 39 ףבסעי ורכאמ חביטוה דמי רתתק על עולה לא טוחיהבי יהכיסו עלותש
 זה. 

 ושב שלחוד העוקב החודש של ןשוהרא ביום קףלתו ייכנס טוחיהבי יסויהכ קףהי שינוי (ב)
 יוהשינ סייכנ תום,חי רלעבו תהעמי נדרש ושב במקרה האמור, אף על העמית. קשתב תקבלהה
 לת.מנהרה הידי החב על קשתורה באוש ודש שבולח ודש העוקבהח תוקף ביום הראשון שלל
 עמית.הביטוחי של ה יסויתחילת הכ ת גילישנה א ח לאביטו לוליין מסמעבר ב (ג)

יחוטיבה יוסיכה תליחת ליג .33 
 אוכשה שלמות, ניםבש יקבע יטוחיהב יסויכה וריעש הגדרת ךלצור המבוטח העמית גיל (א)

 סויכיה לתיתח ילג – זה תקנון)ב אלה ביןמ חרהמאו מועדב העמית לגיל תאםבה מטה, כלפי מעוגל
 (:יחוטיבה

 ת לקרן;פוטרמועד ההצ(1)
 םיגמול דמיתשלוםקתהפס לאחרוטחמב כעמיתתהעמי מעמד חידוש מועד(2)

 חודשים; 12 על עולהלתקופה ה קרןרה ברה הצבולת היתלהגד
טלמע כספים תהעבר או יםכספ משיכת דמוע שלאחר אשונההר דההפקה מועד(3)

 ם.וייפיצ כספי משיכת 
 ית בקרן.עמבורה של ההצ חלק או מלוא היתרה נה בשלזק קצבת לתמועד קב(4)

 יסוכיה עלות חרגה עמית, של טוחייהב ויכיסה לתתחי גיל נוימשי כתוצאה שבו במקרה (ב)
 לעמית לחתיש ביטוחי,ה כיסויה קףבהי שינוי חלו 39 עיףבס כאמור וחביטה דמי קרתמת הביטוחי

 וטח.הוא מב שבו למסלול הביטוח תאםבה ביטוחי,קף הכיסוי הקטנת היעל ה הודעה

הרשכא תפוקת .34 
 ךשלמ כשרהא קופתת תחול מבוטח, כעמית בקרן מעמדו חידש או לקרן צטרףשה עמית על (א)

 דעלמו ועד המאוחר, לפי וח,הביט חידוש וא ההצטרפות מחודש חלה רצופים ביטוח חודשי 60
 לכ או מום חלה,מ מתאונה, בעהנו זכהמ רועאי בשל תחול אמורכ רהאכשה קופתת כה.זהמ עאירוה

 נילפ או לקרן יתהעמ הצטרפות מועד לפני י,פואהר הגורם קביעת לפי ו,חלה או שאירעו רפואי מצב
 מאוחר.ח בקרן, לפי הוטכעמית מב חידוש מעמדו

 ךשלמ רהאכש קופתת תחול בקרן, ביטוח חידש או לקרן צטרףשה עמית על ,האמור אף על (ב)
 הכמז אירוע שלב המאוחר, לפי הביטוח, ושחיד או ההצטרפות מחודש חלה רצופים ביטוח חודשי 12

 התאבדות. יסיוןת או נבדוהנובע מהתא
 60 של השראכ קופתת תחול בקרן מוליםהתג רכיבממ םכספי רעביה וא משךש עמית על (ג)

תרהעב או המשיכה שלאחרראשוןה הגמולים דמי תשלום ממועד להח רצופים חביטו חודשי
 רתפטי לרבות ,העמית פטירתמ הנובע זכהמ אירוע בשל עבר,הו או שךשנמ הסכום ילגב פים,הכס

 .עמית נכה
 ורטותהמפ לעילות םבהתא ורחב,ה בקרן שלו יטוחהבי יסויהכ קףשהי וטחמב עמית על (ד)

 ייסוהכ הורחב ושב מהמועד חלה רצופים יטוחב חודשי 60 ךלמש רהאכש קופתת תחול להלן,
יטוחהבייסויבכ לקח אותו לגביתחולרהשהאכקופתתכה.המזועירהא למועדעדו הביטוחי

 ילפ חלו,ה או ועשאיר רפואי מצב כל או וםמ חלה,מ נה,מתאו הנובע זכהמ אירוע לבש שהורחב,
 :כיסוי הביטוחיפני הרחבת האי, להרפו קביעת הגורם

רשכב הגידול שיעור .%15 לע העולה יעורבש עמית של ובעהק בשכר ריאלי גידול(1)
 דלמוע שקדמו ודשיםהח 60 במהלך שחוד בכל בעוהק השכר יןשב היחס לפי שביחו הקובע
 ;לאותו חודש ם שקדמודשיהחו 12-מוצע בהקובע המ כה לבין השכרהמז האירוע

 ;הביטוחי סויכיה שיעור לתהגד טוחי אווספת כיסוי ביה י ביטוחי אווסכי לה שלהח(2)
 ח;ותקופת הביט תום דחיית גיל(3)
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 )4( ;חתתפתת נכות מקצב יכלולכך ש הביטוחי לת הכיסויהגד
 )5( ;קצבת נכות כפולה יכלולכך ש הביטוחי לת הכיסויהגד
לע שוויתר יתעמ לגבי זוג, ןלב ביטוחי כיסוי גם שיכלול כך הביטוחי ייסוהכ לתהגד )6( 

 ,גזו לבן רהויתו קופתת בשל רההאכש קופתת יפותרצ שמירת את וביטל זוג לבן ביטוחי יסויכ
 .)א(31 סעיף לפי

 ויעל חל 01/09/2020 שביום מבוטח עמית ,לעיל (ד) עד (א) יםבסעיפ מהאמור לגרוע מבלי (ה)
 הלח שלא וככל נוסףב ,איריםוש קנהז סלולמ-(4) או יסבסה מסלול-(1: )הביטוח יממסלול אחד

-ב חילתהשת חודשים 12 בת כשרהא קופתת ביולג תחול ,לעיל מורכא רהאכש קופתת ממילא
 ףבסעי כאמור מהשינוי ובעתהנ לשאירים חיהביטו סויכיה ורבשיע לתוספת ביחס וזאת 01/09/2020

 (.4)-ו (1) ליםבמסלו (א)24

יאופר םותיח .35 
בלבד: ם אלהבמקרי חיתום רפואי לבצע רשאית לתחברה מנה  (א)

רן;לק צטרפותה )1( 
 )2( ;בקרן חידוש ביטוח

 )3( ;15% על יעור העולהל עמית בשש המבוטח בשכר גידול ריאלי
 )4( ;י הביטוחיוכיסה לת שיעורהגד יטוחי אופה של כיסוי בסביטוחי או הו כיסוי לתהח

וח;תקופת הביט תום דחיית גיל )5( 
 )6( ;חתתפתת נכות מקצב יכלולכך ש הביטוחי לת הכיסויהגד
 )7( ;קצבת נכות כפולה יכלולכך ש הביטוחי לת הכיסויהגד
לע שוויתר יתעמ לגבי זוג, ןלב ביטוחי כיסוי גם שיכלול כך הביטוחי ייסוהכ לתהגד )8( 

 ,גזו לבן רהויתו קופתת בשל רההאכש קופתת יפותרצ שמירת את וביטל זוג לבן ביטוחי יסויכ
 .)א(31 סעיף לפי
תלדחו רשאית לתמנה חברה )א(, קטן סעיף לפי שנערך רפואי חיתום תוצאותל תאםבה  (ב)

 ןוכ בקרן, יטוחיהב ויכיסה את להרחיב או קרןב ביטוחי וייסכ לחדש לקרן, צטרףלה יתעמ של בקשה
 וא תאונה חלה,מ לרבות ואי,רפ במצ כל ין,העני לפי חבתו,מהר או יטוחיבה ימהכיסו יגרלהח רשאית

 יוסכיה הרחבת או החידוש ת,ההצטרפו ועדמ לפני הרפואי, הגורם קביעת לפי חלו,ה או עושאיר מום
 העניין. חי, לפיביטוה
 נקבעוש ההחרגות או הרפואי יתוםהח הליך תוצאות על לעמית תודיע לתההמנ החברה (ג)

 תלהמנה החברה שדרשה יםמכהמס כל תקבל ממועד ימים 30 עד וזאת זה, יףבסע רטכמפו
יתהעמקשתבלתקב ממועד םיו 90 מתום יאוחר ולאהרפואיחיתוםה הליךבאג מהעמית

 הניא כי לתהמנה החברה המצא העניין. ילפ הביטוחי, יוהכיס הרחבת או ביטוח חידוש צטרפות,לה
יתהעמקשתבלתקבממועד יום 90וםבתאמורכיךההלתוצאות עללעמיתעלהודי יכולה

 תואוד העמית את כןתעד העניין, לפי וחי,יטהב סויכיה להרחבת או טוחהבי לחידוש צטרפות,לה
 לכך. עמיםואי והטרפחיתום היך הלהתמשכות ה

חוטיב תכרא .36 
 םיחדש הישחמ של פהלתקו יישמר קרןב פעיל מיתע להיות לשחד לעמית טוחיבי יכיסו (א)

 פההתקו במהלך (.וחביט ארכת- )להלן פעיל עמית להיות חדל שבו מהמועד יםורצופ מלאים
 עהקוב לשכר םבהתא מבוטח יהיה והוא יןועני דבר לכל מבוטח כעמית העמית את יראו רההאמו

 .ם דמי הגמוליםק תשלוטרם הופסאשר היו לו ב הביטוחי ייסוולהיקף הכ
 על מית;הע של בורהצה ביתרתו יםהתגמול בכיר וךמת יגבוי וחטהבי ארכת עדב טוחבי דמי (ב)

 הביטוח דמי גבית מקוםב תוזא הביטוח ידמ ובהבג כוםס לקרן הפקידל רשאי עמית האמור, אף
 ם.מולייב התגממרכ

 אחד עאר בו העוקב לחודש ראשוןה ביום תפסק חביטו ארכת )א( קטן בסעיף האמור אף על (ג)
 קדם:ם, לפי המובאיה מהמקרים

ףבסעי רהאמו אף על ,בקרן העמית בשל גמולים דמי דותהפק ודשוח בו במקרה(1)
 ;דמי הגמולים קדותדשו הפבחודש בו חו תפסק הביטוח )ג( ארכת36

 לשחד לאחר חרת,א לקרן םכספי העביר וא תגמוליםה בכירממ כספים משך העמית(2)
 פעיל; עמית להיות

 ;רכת ביטוחא תשלום עבורכוי הת נייק אסיש בקשה להפהעמית הג(3)
 תועל ימוןת לממספק בורהצ רהת יתל העמישבחשבונו ש תגמוליםרכיב הלא קיימת ב(4)
 חי;סוי הביטוכיה עלות כיסוים ליתשלומ העביר ת לאחי והעמיסוי הביטוכיה
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 ת;פטירת העמי(5)
 ;תקופת הביטוח תום לגיל העמית הגיע (6)
 קנה מהקרן;ת זקצב ת נכות מלאה אוקצב לקבל חלהעמית ה(7)

 הראוש שבו במועד חלה הביטוח ארכת תחול קית,חל נכות ול נקבעה אשר עמית לגבי (ד)
 בילג מבוטח יהיה העמית טוחביה ארכת קופתבת קית.חל נכות קצבת לתלקב העמית של זכאותו

 היה אשר טוחיביה יסויהכ קףלהי תאםובה נכות קצבתל בשלו כאיז לא תשהעמי הקובע השכר לקח
 לנכה בקרן. לו בטרם הפך

עהקובהשכרלקחיולגב לו,בעהנקש הנכותתבדרגפחתהה שחלהנכה עמית לגבי (ה)
 הייה העמית טוחהבי ארכת קופתבת חתה.ההפ לתתחי דבמוע חלה וחיטהב ארכת ולתח חת,שהופ

ךהפ בטרם לו יהשה יהביטוח יהכיסו קףלהי תאםובה חתהופש הקובע רהשכ לקח בילג מבוטח
 לנכה. 

 רןהק- )להלן נוספת לליתכ חדשה פנסיה בקרן מבוטח עמית שהוא ביטוח בארכת עמית (ו)
 ןמהקר הן צבהבק ריושאי או העמית את זכההמ ביטוחי עאירו ואירע בע,קו שכר אותו לבש (נוספתה

 ןרמהק העניין, לפי שאירים, קצבת ואירילש לםתשו או נכות קצבת לו לםתשו וספת,הנ קרןמה והן
 ןקרמה זכאים בנפרד ואירימש אחד כל או תשהעמי נקבע אם האמור, אף על בלבד. נהוממ נוספת,ה
 הקצבה ביןש שפרהה מהקרן להם לםישו מהקרן, זכאים הם לה קצבהמה וכהנמ לקצבה נוספתה

 .כאים מהקרןקצבה לה זל נוספתבקרן ה

חוטיב רדסה .37 
 ידמ ותלגב לתהמנה לחברה להורות רשאי ביטוח ארכת קופתבת עמית לרבות מבוטח עמית (א)

 ךרלצו הביטוח, דמי ובהבג וםסכ לקרן להפקיד לחלופין או רההצבו יתרהב תגמוליםה בכירממ ביטוח
 רדהס- )להלן ת פעיל בקרןמית עהיול לם חדטרמבוטח ב היה הביטוחי שבו יסוייקף הכה על שמירה

 הייה והוא ייןענו דבר לכל טחמבו כעמית העמית את ראוי הביטוח הסדר קופתת לךמהב (.וחביט
 ידמ תשלום סקהופ בטרם לו היו אשר יהביטוח יסויהכ קףולהי הקובע לשכר אםבהת מבוטח

 .הגמולים
 עד של תקופה במשך יחול והוא טוח,הבי ארכת קופתת מתום יאוחר לא יעשהי יטוחב הסדר (ב)

 תפלתקו ווההש תקופה תום עד וא פעיל, תעמי להיות דלח בו מהמועד חלה רצופים חודשים 24
רהסד קופתת יכ ובהרי דשים.חו 24 מ ותפח פעיל מיתע היה אם ה,האחרונ קדותההפ רציפות

 .ביטוחתקופת ארכת ה את לתכול הביטוח 
 בו עוקבה לחודש אשוןהר ביום פסקיי טוחבי הסדר )ב(,-ו )א( יםקטנ בסעיפים האמור אף על (ג)

 קדם:ם, לפי המוהבאי המקריםחד מא ארע
 ףבסעי רהאמו אף על ,בקרן העמית בשל גמולים דמי דותהפק ודשוח בו במקרה(1)

 ;הגמולים פקדות דמישו הבחודש בו חוד פסקי הביטוח )ג( הסדר37
 לשחד לאחר חרת,א לקרן םכספי העביר וא תגמוליםה בכירממ כספים משך העמית(2)

 פעיל; עמית להיות
 יטוח;הב הסדר עבור לוםיכוי התשת נלהפסיק א ביקש העמית (3)
 תועל ימוןת לממספק בורהצ רהת יתל העמישבחשבונו ש תגמוליםרכיב הלא קיימת ב(4)

 חי;סוי הביטוכיה עלות כיסוים ליהעביר תשלומ ת לאחי והעמיסוי הביטוכיה
 ת;פטירת העמי(5)
 ;תקופת הביטוח תום לגיל העמית הגיע (6)
 ;קנה מהקרןת זקצב ת נכות מלאה אוקצב לקבל חלהעמית ה(7)

 ןרהק- )להלן וספתנ לליתכ חדשה יהפנס בקרן וטחמב עמית אשהו ביטוח רהסדב עמית (ד)
 ןמהקר הן צבהבק ריושאי או העמית את זכההמ ביטוחי עאירו ואירע בע,קו שכר אותו לבש (נוספתה

 ןרמהק העניין, לפי שאירים, קצבת ואירילש לםתשו או נכות קצבת לו לםתשו וספת,הנ קרןמה והן
 ןקרמה זכאים בנפרד ואירימש אחד כל או תשהעמי נקבע אם האמור, אף על בלבד. נהוממ נוספת,ה
 הקצבה ביןש שפרהה מהקרן להם לםישו מהקרן, זכאים הם לה קצבהמה וכהנמ לקצבה נוספתה

 .כאים מהקרןקצבה לה זל נוספתבקרן ה

חוטיב ימד .38 
 תשנ גילו, העמית, למין המתאים םלמקד תאםבה ושבויח ונכות מוות יכוניס שלב ביטוח דמי (א)

 תויתר הקובע, השכר יטוחי,הב ויכיסה קופתת תום גיל הביטוחי, הכיסוי לשיעור אםובהת לידתו,
 .[, ]יא[2]ג [,1ם ]י[, ]גיפחרט בנסכמפו ל העמיתרה שצבוהזכאות ה

 .י[ח ]פורט בנספכמ ושבוחת ונכות כפולה יחתפתמ ל נכותשב דמי ביטוח (ב)
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 גזו בןל וא לשאירים ביטוחיה הכיסוי על שויתר מבוטח עמית ידי על ישולמוש טוחבי דמי (ג)
 ,31 או 30 פיםסעי לפי ,הויתור קופתת בשל רההאכש קופתת רציפות שמירת את טלבי ולא בלבד

 [.2גח ]בנספ ורם לאמבהתא ,31-ו 30 יפיםבסע כהגדרתה הויתור קופתתלפי העניין, ב

חוטיב ימד תרקת .39 
 ,טוחייםהבי סוייםכיה כל רת בשל סךלות המצטבעכך שה ייקבע לעמית הביטוחי קף הכיסויהי (א)

- )להלן ביטוח ודמי ניהול דמי כויני לפני יםתגמול של פויהצ המצטבר ךמהס%35 על תעלה לא
 (.יחוטיבה יסויכה תקרת

 תהעמי נתוניול נחותהל תאםבה לתהמנה החברה דיי על ושבתח טוחיהבי יסוכיה תקרת (ב)
 הבאים:

;25 סעיף ת לפילבחירתו של העמי תאםהתקופת הביטוח ב תום גיל )1(

 )2( ;תקופת הביטוח תום עדהביטוחי ו יכיסולת התחי חל מגילקדות הרציפות בהפ
)3( ;2% ית בשיעור שלהעמ בשכר של נתיש גידול

מית;ח של העמבוטה מחושב השכר גמולים לפיומי השיעור ד )4( 
ןוהיוה ריבית הביטוח, ופתתק לאורך ייםוהצפ הביטוח ודמי פקדותהה סך ישובבח )5( 

 תקנון זה.ל 110 ט בסעיףמפורקטיבית כהריאלית האפ אהעור התשוד על שיתעמו

חוטיב ימד םולשת .40 
ףא על .בקרן העמית בוןבחש וליםהתגמ יבלמרכ ליםהגמו דמי מתוך שולמוי טוחבי דמי (א)

 הרבית גמוליםהת בכירמ וךמת גם 36-37 פיםסעי לפיביטוח דמי לםלש ירשא תעמי ,האמור
 טוח.הבי דמי בהרן בגולק ם עלות הביטוחת תשלואמצעואו ב בורההצ

 ףצור האמור, אף על כאמור. יטוחהב בחודש כוינו מסוים ביטוח חודש בשל ביטוח דמי (ב)
 דלמוע שקדמה הביטוח קופתת בשל ביטוחה דמי זה, נוןתקל (3)ב()13 סעיף וראותה לפי העמית
 ואות בעד יטוחהב לדמי נוסףב לראשונה יםלהגמו דמי קדוהופ בו בחודש כוינו הגמולים דמי תשלום
 (3)ב()13 בסעיף רההאמו להתחייבות תאםהב גמולים דמי לםשי מעסיקה שבו מקרה בכל חודש.

וחביטה דמיוייכנ יבוצעות,ייבתחלהביםהעוקודשייםהח במהלךהתקבלהשונהרא והפקדה
 וורעב רוהועב אשל חודש יןבג יטוחב דמי נוכוי ולא מוליםהג דמי הועברו בגינוש אשוןהר מהחודש

 .דמי גמולים
 בלבד. ת מבוטח בקרן,מיעוד הוא ע כו מהעמית כלוח ינביטו דמי (ג)
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 הנקז תבצק-'ו קרפ

הנקז תבצק תלבקל תואכז רבדב העדוה .41 

 אל עמית של יעוהג לפני או וחהביט קופתת תום לגיל וטחמב עמית של הגיעו לפני םדשיחו שישה
ולגויוצהשבדעההולעמיתתהמנהל החברהלחתש,ייןענה לפיבה,חו פרישת לגיל מבוטח
יםתשלומקופתתקצבאות,ןיווה לרבות: זקנה,קצבתתקבלייןענלובפניהעומדות רויותהאפש
 גמל קופתל כספים ברתהע שה,יפר דחיית ,יםאירלש צבהק עורישי ערי,מז קצבה וםסכ חים,מובט

 יהולנ דמי לרבות כפנסיונר, לםשל שצפוי יהולהנ דמי וחיים,טהבי ייםכיסוה קתהפס על ההודע חרת,א
 ותאפשרה לגבי ברהס זה, תקנוןל 52 סעיףל תאםבה וםמינימ קצבתמ הוכנמ קצבה בשל נוספים
 קבלת יךהל על ברהס עהההוד לתכלו כן כמו .בהחו פרישת לגיל עד יטוחהב קופתת וםת גיל לדחיית

 :תובתונהלת שכהמ נט של החברהבאתר האינטר דףנה, והפניה לת הזקקצב
https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.aspx 

 יתהעמ בפני מדותוהע אפשרויותה בדבר פירוטו שההפרי להליך נוגעיםה הטפסים את למצוא ניתן שבו
 ף זה.סעיורט בשה, כמפלקראת פרי

הבצקל תואכז יאנת .42 

 ,ריות מאוחר עדממו או קנהז קצבתל ימאליהמינ הזכאות מגיל חלה זקנה קצבת לתקבל כאיז עמית
.52 ר בסעיףוקצבת המינימום כאמחת מפלא ת קנה לה זכאיקצבת הזש ובלבד ירתולבח תאםבה

הנקז תבצק תלבקל השקב .43 

 קצבת קבלל תחיללה קשמב הוא שבו המועד את תהעמי ייןיצ נהקז קצבת לתלקב בבקשה (א)
 להלן; 47-51 פיםורטות בסעיהמפ אפשרויותה תו לענייןקנה ואת בחירז

 הרהחב של נטרנטהאי באתר המפורסם הטופס ותמצעבא תוגש זקנה קצבת לתלקב בקשה (ב)
 :שכתובתו

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.aspx 

 ימים 7 וךבת קנהז קצבת לתלקב שההבק לתקב לע וראיש לעמית לחתש לתההמנ החברה (ג)
 ככל העמית, קשתבב החסרות נוספות כתאותמאס או מידע קשתב יכלול הואו בקשתו לתקב ממועד

 ;היושי

 לתקב יוםמ ימים 10 בתוך קנהז קצבת לתלקב עמית של בקשתו תא תאשר לתההמנ החברה (ד)
 לא ותקין.מ כשהוא קנה,ז קצבת לתלקב קשהטופס הב

 דמוע לפני ונפטר קנהז קצבת לתלקב בקשה הגישש עמית לגבי כי ובהרי פקס הסר למען (ה)
 לא עמית לגבי או מבוטח עמית לגבי רלוונטיותה ראותההו יחולו קנה,ז קצבת לתלקב אשוןהר הזכאות

 .קנהת זקצב לתלקב בקשתו אף אם אושרה , וזאתפטירתו עמד העמית במועדם למאמבוטח בהת

 ת בחירתו.א נותנר לשנסיורשאי הפ לא יהיה קנה הראשונה,קצבת הז לתלאחר קב (ו)

הנקז תבצק תלבקל תואכזה תפוקת .44 

 :הלא ןיבמ רחואמה היהי נהזק תצבק תלבקל ןושארה תואכזה דעומ (א)

 רואיש לאחר חל זה שמועד ובלבד קנה,ז קצבת לתלקב בקשהב תהעמי ייןשצ לחודש 1-ה(1)
 לת.ההמנ י החברהדקשה על יהב

 )ד(.43 לסעיף תאםת קצבת זקנה בהלקבל זכאותעד אישור ההעוקב למו לחודש 1-ה(2)
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 שלבק עמיתה רשאי ,זקנה קצבת לתלקב הבקשה שתהג במועד (,א) בסעיף האמור על נוסףב (ב)
 לתקבל שוןהרא ותכאהז למועד מושקד החודשים עדב קצבה ידשחו שלושה עד חודש של נוסף תשלום
 תהנוספ בתקופה שוןהרא בחודש שגילו בלבדו "(בהקצ ימלולתש פתסונ תקופה: "להלן)הקנז קצבת

 .קנהז קצבתל המינימלי ותזכאה מגיל מוךנ יהיה לא ,קצבה לתשלומי

הנקז תבצק בושיח .45 

 תואהזכ למועד קודםה ליום נתהמעודכ בורההצ רההית קתחלו ידי על תחושב קנההז קצבת (א)
 תאםהב שייקבע ה[] נספחב רטהמפו קנהז תלקצב ההמרה קדםבמ נה,זק קצבת לתלקב וןהראש
 (:בהקצ קדםלמ יתמעהינונת- ם )להלןהבאי ניםלמשת

 שנת קנה,ז קצבת לתלקב הראשון הזכאות עדבמו הפנסיונר של גילו- נרהפנסיו פרטי(1)
 ;לידתו ומינו

 צבתק לתלקב אשוןהר הזכאות מועדב נסיונרהפ של הזוג בן של גילו- זוגה בן פרטי(2)
 ףובכפ הפנסיונר של פטירתו לאחר יאזכ יהיה לו הקצבה ושיעור מינו לידתו, נתש קנה,ז

רנפנסיו גביל .48 סעיף להוראות בהתאםו קנהז קצבת לתלקב הבבקש הפנסיונר לבחירות
 גוהז מבני אחד כל פרטיל תאםבה בהקצל רהההמ קדםמ יחושב דאח וגז מבן ריות ול שיש

 הזוג. חד מבניכל את לבחר העמיש עור הקצבהם לשיובהתא

 ,הנזק קצבת לתבלק אשוןהר תכאוזה במועד יונרהפנס לדיי של לםגי- הילדים פרטי(3)
 לבחירות ףבכפו פנסיונרה של פטירתו לאחר כאיםז היוי לה בהקצה ושיעור תם,ליד נתש

;49 סעיף תוראום לההתאת זקנה ובקצב לתלקב קשההפנסיונר בב

הקנזקצבתלתלקב בבקשה בה בחריתשהעמ ככלםמובטחיתשלומים קופתת(4)
;50 סעיף ראותתאם להוובה

 של נוספת בתקופה בחרש לעמית קנההז קצבת בחישו ,לעיל (א) עיףבס ורהאמ אף על (ב)
 ודםהק ליום נתדכהמעו בורההצ היתרה קתוחל ידי על שהיע (,ב)44 יףעבס ורכאמ הקצב תשלומי
 (, א) בסעיף כמפורט קנהז קצבתל ההמרה קדםבמ ,קנהז קצבת לתלקב ראשוןה ותאהזכ למועד

 נתומהו זו והגדלה הקצבה לתשלומי נוספתה התקופב העמית שביקש דשיםהחו במספר מוגדל ואכשה
 .אחד בחודש

 תואהזכ עדבמו יושיה כפי תקנוןה ראותלהו תאםבה היהי קנההז קצבת ישובח פקס הסר למען (ג)
 .קנהת זקצב לתלקב וןהראש

הנקזה תבצק ןוכדעו םולשת .46 

 חלה קודם,ה החודש בשל חודש, כל של השלישי ליום עד לזכאים לםתשו הקנהז קצבת (א)
 מועד" )להלן: 44 עיףבס ורטכמפקנהז קצבתלתלקבןוהראשזכאותה למועדוקבהע מהחודש

 תיעמ הקצבה. מקבל נפטר וב לחודש עוקבה לחודש ועד ,(זקנה"ה צבתק של ןאשוהר וםלהתש
 דבע נוסףה תשלוםה לו לםישו (,ב)44 סעיףב ורכאמ ,קצבה תשלומי של נוספת פהבתקו שבחר

 .זה עיףבס פורטכמ ,קנההז בתקצ של ראשוןה תשלוםה ועדבמ ,הקצבה תשלומי של ספתהנו התקופה

 .הפטירה קשר ליום ללא ,תשולם במלואה ירהודש הפטל חקצבה בש (ב)

 קתיהתחי סדרהה ראותהוב נקבעש יפכ דהמד שינוי לשיעור תאםבה כןתעוד קנההז קצבת (ג)
 תים.עמי זכויות כוןועד ישובק חבפר ת לעניין זהבועות הקובהוראו

הרובצה הרתיה ןמ קלח רובע הנקז תבצק תלבק .47 

 תא להותירו לקצבה, ונובחשב בורההצ רהמהית לקח רק להמיר ירשא קנה,לז ורשהפ עמית (א)
 .בקרן צבורה לק הנותר כיתרההח

 ראותוההו קנה,הז קצבתל הנוגע בכל לפנסיונר, הנוגעות תקנוןה ותהורא יחולו ורכאמ עמית על (ב)
 .חשבונורה שנותרה בוליתרה הצב ל הנוגעבכ ת,ילעמ הנוגעות
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

רנויסנפ לש גוז ןבל םיריאש תבצק .48 

 תקצב יקבל קנה,ז קצבת לתלקב קשההב הגשת עדבמו זוג בן לו שאין קנהלז ורשהפ עמית (א)
 פנסיונר. של רי בן זוגקצבת שאיח לונה ללא ביטזק

 תבמסגר יבחר קנה,ז בתקצ לתלקב שההבק הגשת במועד זוג בן לו ויש קנהלז הפורש עמית (ב)
 .ותומ לאחר אלמןל םשישול שלו קנההז קצבת ךמתו הקצבה עורשי את קנהז קצבת לתלקב ההבקש
 בנימ אחד לכל םשישול הקצבה רשיעו את הקשהב מסגרתב יבחר אחד זוג ןמב יותר ול שיש עמית
 הזוג.

 לה קנההז קצבתמ%30-מ חתיפ לא זה לסעיף תאםבה העמית רשבח זוג לבן הבקצה שיעור (ג)
 זכאי. הוא

 לע יעלה אל לדים(וי זוג )בן ואירילש לםשושי יבחר שהעמית יםשאירה צבאותק עורישי סך (ד)
 .זכאי זקנה לה הואקצבת המ%100

רנויסנפ לש םידליל םיריאש תבצק .49 

 את לבטח קנהז קצבת לתלקב הקשהב מסגרתב רלבחו רשאי היהי לדים,י לו שיש קנהלז ורשהפ עמית
 תקנון זה. לפי יריםדרים כשאל עוד הם מוגכלאחר מותו ו להם לםשתשו ילדיו בקצבה

םיחטבומ םימולשת תפוקת תללוכה הנקז תבצק .50 

 דבובל ים,מובטח שלומיםת קופתבת קנהז קצבת לתלקב הבקשה במועד לבחור אירש עמית (א)
 ךהלבמ נכות קצבת לתלקב כאיז היה ושלא 87 על יעלה לא חיםהמובט מיםהתשלו קופתת בתום שגילו

 שה.הגשת הבק קדמו למועדש החודשים 24

 ןבי חיםבטוהמ תשלומיםה את לקלח שמבק הוא כיצד קנהז קצבת לתלקב בקשהב ייןיצ עמית (ב)
 ותשמ את או שתהמבוק חלוקהה את לשנות וכלי הפנסיונר מוטבים.ה בין- יריםשא עדרובה השארים
 עת. בכל המוטבים

 ,ווטבימ יםאזכ היוי שאירים, לו ואין יםהמובטח תשלומיםה קופתת תום לפני פנסיונר נפטר (ג)
 פעמי, חד תשלוםב הנותרות ותאהקצב של מהווןה ןסכומ את מהקרן לקבל שיו,יור- ביםטמו דרובהיע

 ווןהי קדםבמ יונרהפנס של רתופטי טרם חרוןהא תשלוםה בחודש קנההז קצבת לתמכפל ווההש
 .חיםמים המובטת התשלותקופ תוםעד ל ם שנותרוהתשלו ם למספר חודשיבהתא ז[ח ]פבנס המפורט

הנקז תבצק ןוויה .51 

אוה לה קנההז קצבת של לקהח וןהיוב קנה,ז קצבת לתלקב הבקשה עדבמו לבחור רשאי עמית (א)
 :ורט להלןשיפ תאם לדין, כפיבה זכאי 

 הושו יהיה ווןמהה הסכום- יהמזער הקצבה סכום על לההעו הקצבה לקח של ווןהי(1)
 ;בה הקצבהשמרה לפיו חוקדם ההון במקש העמית להובה שביקצם הכולת סלמכפ

 תקצב שסכום ובלבד נים,ש 5 עד של תקופה למשך הקצבה מסך%25 עד של ווןהי(2)
 אלה: לת כלוה למכפשו המהוון יהיה כוםוה לו. הסאו שו המזערי ם הקצבהכומס נה נמוךהזק

םשלפיה העמית נתוניל תאםבה שייקבע,[1ו] ספחבנ המפורט וןהיוה קדםמ (א)
 ;ווןלתקופת ההיזקנה וה קצבת חושבה 

 ת העמית;רם לבחיבהתא וןהיוה שיעור (ב)

 לאחרו זה, לסעיף תאםבה ווןהי יצעב אלמלא לה זכאי שהיה קנההז קצבת (ג)
 צע.שבו לעיל, ככל (1קטן ) לסעיף םון בהתאהיוה

 םתללהש השצפוי קנהזה קצבת אם םג (,2) קטן עיףלס תאםבה היווןב רלבחו שאיר יהיה עמית
 .המזערי ם הקצבהכוס( שווה ל1קה )ם לפסבהתא ווןלו לאחר הי

 ה;קנה הראשונקצבת הז לוםשעד תונר במולפנסי לםון ישוהמהו הסכום (ב)
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 רנופנסיו לקה,ח או כולה זה, סעיף לפי קצבה ווןלהי מהבקשה בו רלחזו רשאי יהיה לא פנסיונר (ג)
 זקנה הראשונה.קצבת ה לוםעד תש, לאחר מוקצבה קשה להיווןש בילא יוכל להג

 ןיווה ביצע אלמלא לה יכאז שהיה נההזק קצבת את הפנסיונר ליקב ווןההי פתתקו במהלך (ד)
 .ווןיור ההעחתת בשימופ יאיף זה, כשהם לסעבהתא

 יפל כאיז ההי שלה קנהזה קצבת מלוא את לפנסיונר הקרן לםתש וןהיוה קופתת מתום חלה (ה)
 למלא ההיוון.ון, אקנת התוראוה

םומינימ תבצק .52 

 .נהזק קצבתשה להבק במועד םמקצבת המינימו חתלא תפ קנהקצבת הז (א)

 ,המינימום קצבתמ פחתה םא אף זקנה, קצבת לתבקב לבחור יוכל תעמי לעיל, האמור אף על (ב)
 המקיפה. קנה מהקרןת זקצב למת לומשוובלבד ש

םילומג ימד תדקפה ךשמה .53 

 וא חביטוה קופתת תום לגיל יעשהג לאחר גם לקרן גמולים דמי ולהפקיד יךלהמש רשאי יהיה עמית
 קנה.ת זקצב לקבל חלחר שהם לאלגיל פרישת חובה, וג
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 רנויסנפ יריאש-'ז קרפ

רנויסנפ יריאש תבצק תלבקל תואכז .54 

 םיזכא יויה שאירים, בתקצל זכאים יהיו ריושאש כך ושבהח קצבתוו שנפטר פנסיונר של ריושא (א)
 זה. ת פרקוראולה תאםקצבת שארים בה לתלקב עם פטירתו

גוזה בני אם תיגרע לא רפנסיונ של ופטירת לאחר שאיר קצבת לתלקב זוג ןב של זכאותו (ב)
 .ין או צו שיפוטת בפסק דיקבע אחרם נ, אלא אקנהת זקצב לקבל חלר שהלאח התגרשו 

תואכזה תפוקת .55 

 שדלחו עוקבה בחודש לחודש1-ה האי רפנסיונ איריש קצבת לתבלק שוןהרא תכאוזה מועד (א)
 הפנסיונר. תו שלפטיר

 :ם מבין אלההמוקד יהיה ריונפנס איריש קצבת לתלקב תום הזכאות (ב)

 מחדש; ם נישאואף א ודש פטירתו,לח היום האחרון- לגבי אלמן(1)

 תקנון זה. ם לפיאיריש תהיוחדלו ל בו ם החודשבתו- ם אלמןם שאינלגבי שאירי(2)

רנויסנפ יריאש תבצק תלבקל העיבתל יללכ עדימ .56 

 :לה שכתובתונט שר האינטרבאת תפרסם בדף מרוכז לתההמנ החברה
https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.aspx 

 :כים הבאיםאת המסמ

 ותייחסהת לרבות סיונרפנ איריש קצבת לתלקב הבתביע ולפהטי ךהלי רטיפו בו מסמך(1)
 למתה;שתה ועד להשהג עה ממועדלטיפול בתבי ניםת זמללוחו

 מתשיור המידע פירוט לרבות ירמהשא רשהנד הפעולה אופן בדבר תהנחיו מסמך(2)
 ה;עהטיפול בתבי ם לצורךדרשים הנכימהמס

 יומיל אופן ייןענל הוראות בותלר מהקרן פנסיונר איריש תקצב לתלקב עהתבי טופס(3)
 ;הטופס

רנויסנפ יריאש תבצק תלבקל העיבת .57 

 םיהמסמכ את תכלול ראש שאירים קצבת לתלקב התביע לתהמנה רהלחב יגיש סיונרפנ שאיר (א)
 :הבאים

 ;שאירים קצבת לתלקב טופס תביעה (1)

 ;של הפנסיונר התעודת פטיר(2)

 אותלהור בכפוף לוהכ לתהמנה החברה ידי-לע תהנדרשו תנוספו מכתאותסא וא מידע(3)
 קתי.יתחדר הההס

 ןטק בסעיף אמורכ תביעתו לתקב ממועד ימים7 בתוך לשאיר כתבב תשיב לתההמנ החברה (ב)
 הבאים: גבי הנושאיםתפרט ל)א( ו

 ר;יתביעת השא לתאישור קב(1)

 ;היויככל ש השאיר, עתות בתבירת החסאות נוספואו אסמכת ת מידעבקש(2)

 רהשאי עתתבי לראשונה תקבלהה בו דהמוע יהיה שאירים קצבת לתלקב התביעה לתקב מועד (ג)
 רהמאוח לת,המנה החברה ע"י שהתבקש נוסףה המידע תקבלה בו המועד או לת,ההמנ בחברה

 מבניהם.

 תלקבל עההתבי לתקב דעממו ימים 10 בתוך השאיר לתביעת תבבכ תשיב לתההמנ החברה (ד)
 תה תביעתו.נדח תקבלה אום נם ותודיע לו אאיריצבת שק
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 רוהאיש במכתב תפרט שאירים, קצבת לתלקב השאיר תביעת את לתהמנה רהבהח אישרה (ה)
 כוםס שאיר, ותולא הרלוונטי הבקצה שיעור את פטירתו, םטר הפנסיונר של קנההז קצבת סכום את

 קצבת שאירים.ת לאותקופת הזכי ואה הוא זכם ליקצבת השאיר

 .ייהלדח רט את הסיבות, תפת שאיריםקצב לתלקב רית תביעת השאלת אה המנהחתה החברד (ו)

רנויסנפ יריאש תבצק בושיח .58 

 וםתשלה חודש דבע לפנסיונר למהששו קנההז קצבת תמכפל ע"י שבתחו פנסיונר ישאיר קצבת
 הנזק קצבת לתבלק יששהג שהבבק שאיר אותו את לבטח הפנסיונר בחרש הקצבה עורבשי האחרון,

 .של הפנסיונר קנהקצבת הז הבושלפיו חוש

םיריאש תבצק ןוכדעו םולשת .59 

להח ודם,הק החודש שלב חודש, כל של השלישי ליום עד לזכאים לםתשו יםהשאיר קצבת (א)
.55ט בסעיףמפורקצבת שאירים כ לתקבות הראשון לכאב למועד הזלחודש העוק ןראשומהיום ה

 ,היתומים של הורה ינוא האלמן ואם האלמן, צעותמבא ייעשה מיםליתו שאירים קצבת תשלום (ב)
ןובלחש יזכא הוא שלה השאירים קצבת את בללק רשאי יהא היתום .כדין השמונ סאפוטרופו צעותבאמ

 מו.על ש הרשום 

 ןודבז עשהממ כתוצאה נגרם הפנסיונר מות כי חלוט דין בפסק מכתמוס שיפוטית אהערכ קבעה (ג)
 ים.קצבת שאירר לוכאמ ת השאירכולל זיו, תישירשל מי משא

 יקתהתחי רההסד הוראותב נקבעש כפי דדהמ שינוי לשיעור תאםהב כןתעוד יםהשאיר קצבת (ד)
 תים.עמי זכויות כוןועד ישובק חבפר ת לעניין זהבועות הקובהוראו

םיחטבומ םימולשת תפוקתב רחבש רנויסנפ יריאש .60 

 וייה חים,בטמוה תשלומיםה קופתת מהלךב חיםמובט תשלומים פתבתקו שבחר פנסיונר נפטר (א)
 יםארהש קצבאותל נוסףב להם תשולמנהש יםאזכ זה, תקנון לפי יריםכשא דריםמוג ויהי דוע כל שאריו,

 ללהכו ומןסכ אשר נוספות קצבאות (,ריותוקהמ יםרהשא קצבאות- )להלן 58 לסעיף תאםבה ושבושח
 ותהמקורי השארים קצבאות ךס ביןל לפנסיונר ששולמה ההאחרונ קצבהה ביןש הפרשל והשו יהיה

 וא חיםהמובט מיםהתשלו קופתת תום עד זאתו (,יםחובטמ יםמלותש תוספת- להלן היכונ רש)ההפ
 צבתק לתלקב הזכאות קופתת יימההסת קדם.מוה לפי שאירים, קצבת לתלקב הזכאות פתתקו תום עד

תוספת יתרתלםתשוחים,בטוהמתשלומיםהקופתתהמהסתיי ולאמסוים רשאי שלשאירים
 בהתאם להלן, )ד( קטן סעיף לפי ווןמה כוםכס או כקצבה שאיר, אותו של חיםהמובט תשלומיםה

 יר.לבחירת השא

 הקשבב נרהפנסיו בחירתל םבהתא יהתה ריםהשאי יןב חיםהמובט תשלומיםה תוספת קתחלו (ב)
 תקבלה בקרן.נה שנהאחרו

 ות.קורים קצבאות השאירים המיירישולמו לשא חיםים המובטת התשלומקופם תחל מתוה (ג)

 חלקו של ווןהי לבצע עת בכל רשאי יהיה חים,מובט תשלומים וספתבת זכאי אשר פנסיונר שאיר (ד)
 חיםטמוב תשלומים בתוספת היחסי חלקו או ולקח לתכמכפ שיחושב חים,טהמוב שלומיםהת בתוספת

ופתתקלתום עד שנותרותשלוםה חודשי למספר תאםבה ז[]נספחב המפורטןוהיוה קדםבמ
 תשקב לתקב ועדממ ימים 10 בתוך לתהמנה החברה ידי על לםישו זה וםסכ חים.המובט תשלומיםה

 .ם לעניין זהריהשאי

קופתתהנסתיימטרםבחים,מובטתשלומיםפתוסלתכאיהז פנסיונר שלרשאי נפטר (ה)
 חלוקהב האחרים לשאירים שנותרה חיםובטהמ תשלומיםה תוספת לםתשו חים,המובט תשלומיםה
 וםסככ שנותרו יםובטחהמ ומיםתשלה ישולמו אחרים יריםשא עדרובה ,האחרים איריםשה ןבי ווהש
 זה. )ד( בסעיף קהם לאמור בפסיחושב בהתא הווןמהסכום ה יר.של השא ורשיםהוון לימ

 ןואי חיםבטהמו התשלומים קופתת במהלך ונפטר חים,מובט לומיםתש קופתבת רשבח פנסיונר (ו)
 .)ג(50 בסעיף ת הקבועותראוהוביו הולו לגם, יחלו שארי
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

הבצק ןוויהב רחבש רנויסנפ יריאש .61 

 ויהי יוון,הה קופתת הלךבמ ונפטר (2)א()51 סעיף פיל קצבה ווןבהי שבחר נסיונרפ של ריושאי (א)
 יוון.וצע ההים, כאילו לא בם לה הם זכאיקצבת השאיר ם למלואכאיז

 ףובנוס (2)א()51 סעיף לפי קצבה ווןהיב שבחר פנסיונר איריש )א(, קטן בסעיף רהאמו אף על (ב)
 ם,יובטחהמ ומיםתשלה קופתת השנסתיימ ילפנו וןהיוה פתתקו ךהלבמ רונפט חים,ובטמ תשלומיםב
 הושב)וח פטירתו רםט ןהאחרו וםתשלה בחודש רלפנסיונ מהלששו לקצבה ההשוו לקצבה םכאיז היוי

 .הםמבני קדםהמו חים,המובט תשלומיםה קופתת תום או ןיווהה קופתת לתום עד וזאת וון(,ההי לאחר
םבהתא קצבה ריםלשאי לםתשו חיםהמובט יםהתשלומ ופתתק תום עדו ןיווהה קופתת םבתו כי הריוב

 .60 לסעיף 

רנויסנפ יריאשל הבצק ןוויה .62 

 דע של ורבשיע קצבתו את ווןלה שאיר זה תקנוןל תאםבה לקצבה הזכאי סיונרפנ של שאיר (א)
 נים.חמש ש ל עדש לתקופה (ןהיווה ורעשי- הלן) ל זכאי רים לה הואקצבת השאימ%25

 בו לחזור אירש רוהשאי רים,שאי קצבת לתלקב יעהבהת הגשת דמבמע תוגש ןיוולה הבקשה (ב)
 .ווןם ההיכול את סקיב ל עוד לארק כ

 ,וןהראש וםתשלה בחודש ירשא אותו של ריםהשאי קצבת לתמכפל השוו יהיה וןהיוה סכום (ג)
 נתש למינו, תאםהב [2ו] נספחב הקבוע קדםובמ המבוקש וןהיוה בשיעור יוון,ה לבצע ביקש אלמלא

 .שאירחר הוון שבלתקופת ההי אםובהת ם הראשוןדש התשלובחו ל השאירלידתו וגילו ש

 .ם לראשונהת השאיריקצב תשלום מועדלם לשאיר בשוי יווןהסכום ה (ד)

 ול מגיעה תההייש דשיתהחו הקצבה את ירהשא ליקב יר,השא רחשב וןהיוה תתקופ במשך (ה)
 .ווןההי שיעורתת בחיא מופ, כשהאלמלא ההיוון

 אלמלא כאיז היה לה הקצבה למלוא השאיר כאיז יהיה השאיר, שבחר וןהיוה קופתת מתום (ו)
 ון.היוה
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 תוכנ תבצק-'ח קרפ

תוכנ תבצק תלבקל תואכז יאנת .63 

 םנאיהת כל תקייםהב מהקרן נכות קצבת לקבל איזכ יהיה יפואהר הגורם ידי על כנכה שהוכר עמית
 הלן:ם לטיהמפור

 ת נכות;בקצב זכהאירוע המה בקרן במועד ת מבוטחעמי העמית היה (1)

 עוהאיר מועד טרם ,34 בסעיף לקבוע תאםבה הנדרש, ככל כשרה,א ופתתק יימההסת(2)
 כה;המז

 של הרפואי יתוםהח בהליך גההוחר אשר מחלה או מאירוע כתוצאה נגרמה לא הנכות(3)
;35 בסעיף מורהעמית כא

 עהאירו ממועד ניםש שלוש וךבת לתהמנה הברלח הוגשה נכות קצבת לתלקב התביעה(4)
 כה;המז

 עוירהא מועד לאחר תגמוליםה יבממרכ עבירה או שמשך כספים לקרן רהחזי העמית(5)
 ןבקר דכנועו פיהם שעל אריאקטו גרעון או ועודף בקרן ושגושה ואהתש הפרשי פתבתוס זכההמ

 דוע ייןענה ילפ ברה,ההע או המשיכה דמועשמ תקופהה בגין תים,ימהע של ורותבהצ היתרות
 .ן בפועללקר ת הכספיםלמועד החזר

תוכנ תבצק תלבקל העיבתל יללכ עדימ .64 

 לה שכתובתו:נט שר האינטרבאת תפרסם בדף מרוכז לתההמנ החברה
https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.aspx 

 כים הבאים:את המסמ

 ותללוח תייחסותה לרבות כותנ קצבת לתלקב הבתביע וליפהט ךהלי רטיפו בו מסמך(1)
 ;להשלמתה עד הגשתה ועדמום לטיפול בתביעה מזמני

 מתשיור המידע פירוט לרבות מהעמית רשהנד הפעולה אופן בדבר נחיותה מסמך(2)
 דהבווע רופא למנות עמיתה לזכאות ותייחסהת כןו עהביבת הטיפול לטובת דרשיםהנ מכיםהמס
 ת;איהרפו

 .לוי הטופסין אופן מילעני אותלרבות הור נכות מהקרן צבתת קלקבל טופס תביעה (3)

תוכנ תבצק תלבקל העיבת .65 

 באים:מכים ההמס ל אתת נכות אשר תכלוקצב לתלקב לת תביעההמנה חברהעמית יגיש ל (א)

 נכות; צבתת קלקבל טופס תביעה (1)

 ;עהעור הפגילעבוד ועל שי ל העמיתו ששרכוב ל פגיעהת עות המעידויתעודות רפוא(2)

 לידיה תקבל לתההמנ שהחברה לכך העמית סכמתוה ואיתפר סודיות על ויתורו מסמך(3)
 יביד איים,רפו ובמוסדות חולים בבתי םוייהמצ לו, יםעהנוג רפואייםה מכיםהמס לכ של תקיםעו

 עמית.בריאותי של העל מצבו ה דעתם מישושבר גופים ם או בידירופאים יחידי

 אותלהור בכפוף לוהכ לתהמנה החברה ידי-לע תהנדרשו תנוספו מכתאותסא וא מידע(4)
 קתי.יתחדר הההס

()א קטן יףבסע כאמור ההתביע הגשת ממועד ימים 5 בתוך עמיתל תשיב לתההמנ החברה (ב)
 ם:הבאי הנושאים ותפרט לגבי 

 ת;תביעת העמי לתאישור קב(1)

 יו;יהעמית, ככל שת בתביעת הורת החסאות נוספואו אסמכת ת מידעבקש(2)

 ת,המנהל רהבחב העמית תביעת קבלההת וב המועד יהיה נכות תלקצב התביעה לתקב מועד (ג)
 הם.המאוחר מבני ת,רה המנהלקש ע"י החבבף שהתהנוס תקבל המידעה בו או המועד
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

לותח נכות, לפנסיית ביחס עמית של ]יב[( נספחב נחהמו הגדרת)כ תביעות ובוייש ירורב על (ד)
 .]יב[ נספחים בהכלל מערכת 

 העבתבי ורהביר המקיפה, קרןוב בקרן מבוטח הינו ותנכ קצבתב זכההמ עאירוה דעשבמו עמית (ה)
 דאח בהליך יפה,המק הקרן קנוןבת 68-ו66, 67 בסעיפים לאמור תאםבה יעשה נכות קצבה לתלקב

 תקנון זה.ב 68-ו66, 67 פיםולא יחולו סעי ת נכות בקרןצבת קלקבל יעהגם עבור התב

ןרקה אפור .66 

אות:באת הקביעות ה קתהמנומ חלטתוקבע בהרן ירופא הק  (א)

ודי;סיע לרבות נכה ח נכה,המבוט ם העמיתהא )1( 

כה;המז ירועמועד הא )2( 

או מום חלה,מ ,מתאונה תוצאהכ נגרמה נכותה והאם האכשרה קופתת מההסתיי האם )3( 
 34; סעיףורט ברה כמפתקופת אכש ייןענת לוראוה ביות לגשחלו איכל מצב רפו

יההש ככל הרפואי, חיתוםה ךיבהל שהוחרגו מחלה או עמאירו נגרמה הנכות האם )4( 
 ;חיתום רפואי

נכות;שיעור ה )5( 

ת הנכות;תקופ )6( 

וא עהההר לתתחי ועדמ את כה,נ מיתע של אותיהברי במצבו בההט וא עההר חלה אם )7( 
 .יאותיו הברבבה במצההט

 (ב) 14 בתוך )א(, קטן סעיף לפי הקרן פארו לטתלהח תאםבה לעמית, תודיע לתההמנ החברה
 פארו בפני צבותוהתיי נדרשת האם או דחתהנ או תביעתו שרהאו האם ,התביעה לתקב ממועד ימים

 תיהעמ התייצבות לקראת הקרן ופאר רישותד את ותפרט ייצבותההת עדמו על תודיע ןכ םוא הקרן,
 דה.עבו כושר בחוןון לאה במכיקחנים, ובדת, מבדקים ומבדיקוב יו, לרבותיהש יו, ככלבפנ

 העההוד עדממו ימים 10 בתוך היותר לכל ייקבע ןרהק רופא פניב העמית ותבהתייצ מועד (ג)
 החברה תפעל זוא ההתייצבות, מועד את דחותל בכתב מיתהע ביקש אם אלא )ב(, קטן בסעיף כאמור
 .קדםחלופי אחר בה עת מועדלב לקבי ת בתוםהמנהל

 תא קבלל כדי הנדרשים נוספים ניםמבח או בדיקות נוספים, ניםתונ הקרן לרופא שושנדר ככל (ד)
 תייצבות.ים ממועד ההימ 2 מית בתוךלע דעה בכתבכך הו על לחלטתו, תישהח

 וא הקרן רופא בפני יתהעמ התייצבות ממועד ימים 2 בתוך לעמית תודיע לתההמנ החברה (ה)
 ,ייןענה לפי )ד(, קטן בסעיף אמורכ הקרן רופא קשתלב תאםהב מכיםהמס לתקב ממועד ימים 7 בתוך
 קת.ומנומ יה מפורטתהת רופא הקרן תחלטיעה. התבחלטת רופא הקרן בעל ה

 רערלע יתהעמ לש זכותו על לתהמנה ההחבר לו ודיעת )ה(, קטן יףבסע ורכאמ יתלעמ עהבהוד (ו)
 הרחבשה הרפואית עדהבוו טעמומ רופא מנותל זכאותו על ןוכ איתהרפו דההוע בפני ההחלטה על

 ופארל למתהמשו עלותה תקרתמ חתיפ ושלא היד על שיקבע סכוםב עסקתוה תויובעל שאתי לתהמנה
 ,נכהכ וכרה לא אם כן, כמו הם.מבני הנמוך העמית, עםמט הרופא קתהעס עלות או יתאהרפו בוועדה

 חי.סוי הביטוכיה על שמירה ם לצורךרי התשלודעה הסבהוד יפורטו לקי,ח נכהאו הוכר כ

תיאופר הדעו .67 

 הדעלוו יעתוקב על ערעור ישלהג רשאי האי הקרן, רופא קביעת על המבוטח העמית לקח (א)
 לטת רופא הקרן.ל החת עהמנהל חברהמועד הודעת הימים מ 90 וךת, בתאיהרפו

 עכרילה רןהק רופא נדרש אשר הסעיפים לגבי קתהמנומ חלטתההב תכריע איתהרפו הוועדה (ב)
 )א(; 66 לסעיף תאםבהם בה

 התכנסות מועד על רעורהע קשתב לתקב ממועד יםימ 7 בתוך לעמית תודיע לתההמנ החברה (ג)
 ותהתכנס לקראת פואיתהר דההוע דרישות תא טותפר ניהבפ להתייצב וזכאות ועל איתוהרפ הועדה
 דה.עבו כושר בחוןון לאה במכיקחנים, ובדת, מבדקים ומבדיקוב יהיו, לרבותככל ש הועדה
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 אאל רעור,עה לתקב ועדממ ימים 21 ךבתו רהיות כללעייקב פואיתרההעדהו ותתכנסה מועד (ד)
 לב בתום לתהמנה רההחב ידי-לע ייקבע ואז נסות,ההתכ דמוע את דחותל בבכת עמיתה ביקש אם

 קדם.אחר בה חלופי מועד

 קבלל כדי הנדרשים נוספים ניםמבח או בדיקות פים,נוס יםנתונ יתפואהר לוועדה שנדרשו ככל (ה)
 .פואיתועדה הרד התכנסות הוימים ממוע 2 ךלעמית בתו תודיע על כך לתההמנ לטתה, החברהת החא

 7 ךבתו וא תהרפואי דהעהוו התכנסות דממוע ימים 2 ךבתו עמיתל תודיע לתההמנ ההחבר (ו)
 לע העניין, לפי ה(,) בפסקה מורכא איתהרפו הוועדה קשתבל תאםבה יםהמסמכ לתקב ממועד ימים
 קת.פורטת ומנומפואית תהיה מהר טת הועדהחלבתביעה. ה איתודה הרפלטת הועהח

על לערער זכותו עלתהמנהל החברה לו תודיע )ו(, קטןסעיףבכאמוריתלעמ עהבהוד(ז)
 ,ילקכה חר כנוכה , אובוטח כנכההמ כר העמיתהו ם לאכן, א כמו לערעורים. הרפואית עדהההחלטה לוו

 .טוחיהבי סויכיה על שמירה ם לצורךתשלורי ההסדעהבהוד יפורטו

 אושל ידה על שיקבע וםסכב העמית םמטע הרופא קתהעס עלויותב תישא לתההמנ החברה (ח)
 ת,העמי עםמט אהרופ קתהעס תעלו או יתפואהר בוועדה לרופא למתהמשו עלותה תמתקר חתיפ

 פארוה קתהעס ותבעל לתהמנה החברה תפותהשת סכום- זה תקנון שוראי במועד הם.מבני הנמוך
 ₪.550- ם העמיתמטע

םירוערעל תיאופר הדעו .68 

 הדלווע עתהקבי לע ערעור גישלה רשאי יהא רפואית,ה דההווע עתקבי על בוטחמ עמית לקח (א)
העדהוולטתהח עללתהמנה החברהדעתהו ממועד יםימ 90 בתוך וזאתרעורים,לע איתהרפו
 אית.הרפו

 ןרקה ופאר נדרש אשר פיםהסעי לגבי קתהמנומ טתהחלבה תכריע לערעורים איתהרפו הוועדה (ב)
 )א(. 66 יףם לסעבהתא בהם הכריעל

 התכנסות מועד על רעורהע קשתב לתקב ממועד יםימ 7 בתוך לעמית תודיע לתההמנ החברה (ג)
 םעורילער הרפואית הועדה ישותדר את ותפרט בפניה להתייצב זכאותו ועל לערעורים יתהרפוא הועדה
 רשוכ לאבחון כוןבמ ובדיקה נים,ומבח דקיםמב קות,בדי בותלר יהיו,ש ככל הועדה התכנסות לקראת
 עבודה.

 תקבל ועדממ ימים 30 בתוך היותר ללכ ייקבע ריםולערע רפואיתה הועדה ותתכנסה מועד (ד)
 תהלהמנ החברה ידי-לקבע עיי נסות, ואזההתכ ת מועדחות אלד מית בכתבעאם ביקש ה , אלאהערעור

 קדם.בה חלופי אחר דם לב מועבתו

 םיהנדרש םנוספי ניםמבח או בדיקות ,נוספים ניםנתו לערעורים יתפואהר לוועדה שנדרשו ככל (ה)
 דהעהוו התכנסות דממוע ימים 2 ךבתו לעמית כך על תודיע לתהמנה חברהה לטתה,הח את לקבל כדי

 רעורים.לע איתהרפו

 או רעוריםלע איתהרפו ההוועד כנסותתה ממועד יםימ 2 בתוך מיתלע תודיע לתההמנ החברה (ו)
 הקבפס כאמור םלערעורי ואיתפהר הוועדה קשתלב תאםהב מכיםהמס לתקב ממועד ימים 7 בתוך
 יםלערעור פואיתהר הועדה טתחלה בערעור. לערעורים יתרפואה הועדה לטתהח על העניין, לפי )ה(,

 פורטוי חלקי, כנכה הוכר או כה,נכ המבוטח תהעמי וכרה אל אם כן, כמו קת.ומנומ טתורמפ תהיה
 חי.סוי הביטוכיה על שמירה ם לצורךרי התשלודעה הסבהוד

 דבר לכל צדדיםה את ייבתחו סופית יאה רפואיות ותגיבסו ערעוריםל הרפואית דההווע לטתהח (ז)
 יא.רך שהבכל ד לתקיפה ת לערעור אותניה ני, ולא תהייןענו

תוכנ תבצק בושיח .69 

 לש הקובע בשכר לנכות, הביטוחי הכיסוי שיעור לתמכפ ידי על תחושב מלא נכהל נכות קצבת (א)
 ות.צבת נככה בקהמז האירוע למועד קדםש שהעמית בחוד

 תבדרג )א( קטן בסעיף כאמור הנכות תקצב לתמכפ ידי על ושבתח חלקי נכהל נכות קצבת (ב)
 .ואיגורם הרפעה לו על ידי הנקבהנכות ש

רבשיעו א() קטן בסעיף ורכאמ הנכות קצבת לתמכפ ידי על תחושב ודיסיע נכהל נכות קצבת (ג)
 ובע.הק השכר על תעלה לו לא מתהנכות המשול צבתלבד שקוב ,%133של 
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

תחתפתמ תוכנ תבצקל יאכזה ןרקב הכנ .70 

 הנלש חתא וגדלת 26 סעיף לפי חתתפתמ כותלנ ביטוחי יכיסו כששר טחומב עמית של נכות קצבת
 .2% של בשיעור

הלופכ תוכנ תבצק .71 

 אהת 27 לסעיף אםבהת כפולה נכות קצבתל יביטוח יסויכ על ויתר שלא מבוטח עמית של נכות קצבת
 בסעיף ורטתהתקופה המפ , במשך69 27. לסעיף אםבהת לה הוא זכאי ת הנכותמקצב כפולה

תוכנ תבצקל תואכזה תפוקת .72 

 רלאחש61-ה ביום חלה מהקרן נכות תקצב לתלקב יזכא יהיה מהקרן נכות קצבתל איהזכ נכה (א)
 נכות. בתקצהמזכה ב ירועמועד הא

 םיחודש 6-מ פחות שחלפו לאחר נכהכ שהוכר וטחמב עמית )א(, קטן בסעיף רהאמו אף על (ב)
 ןמהקר נכות קצבת לתלקב כאיז יהיה מהקרן, נכות קצבת לתלקב כאיז היה שבו רוןהאח מהמועד

 וותנכ הוכרה בגינוש זכהמ אירוע אותו בשל מהנגר שנכותו דובלב נכות, בתקצב המזכה עהאירו ממועד
 קודמת.ה

 אים:עים הבאירוה ביןדם מקרות המוק ת עדכות קצבת נלקבל יאנכה יהיה זכ (ג)

 ;הביטוח קופתם תיל תוע לגגיכה ההנ(1)

 ;הרפואי רםחלטת הגום להפת הנכות בהתאתקו תום(2)

 ת הנכות.קצב מקבל ירתחודש פט תום(3)

תוכנ תבצק ןוכדעו םולשת .73 

 קודם.ה בשל החודש ל חודש,של כ ד ליום השלישילנכה ע לםתשו ת נכותקצב (א)

 יואהרפ םהגור לטתהח תנהני בו עדלמו העוקב שמהחוד חלה לנכה לםתשו הנכות קצבת (ב)
25-ה לאחר תנהני איהרפו רםוהג לטתהח אם לעיל, אמורה אף על א(.)72 בסעיף רלאמו ףבכפוו

 .לחודש העוקב15-עד ל לםוקצבה תשה, החלטנתקבלה הה לחודש בו 

 התקבלה בוש המועד ביןל נכות, קצבת לתלקב זכאותה מועד ביןש התקופה עבורב נכות קצבת (ג)
 ועדמב הצמדה, ירשהפ בצירוף בירטרואקטי באופן לעמית לםתשו כה,כנ בעמית הכירל ההחלטה

 נכות. צבתלו ק לםשוון בו תהראש

 יקתהתחי הסדרה ראותובה נקבעש כפי דדהמ שינוי לשיעור אםבהת כןתעוד הנכות קצבת (ד)
 תים.עמי זכויות כוןועד ישובק חבפר ת לעניין זהבועות הקבהוראוו

רטכמפו%2 של שיעורב לשנה חתא תוגדל חתפתמת נכות צבתלק כאיזה לנכה נכות קצבת (ה)
 .70 בסעיף 

הכנ תימעל םילומג ימד תפיקז .74 

 ביכלמר יםגמול דמי כות,הנ קופתת לךבמה בקרן נכה של בוןלחש שחוד מידי קוףתז הקרן (א)
 ם:הבאי לתמכפבו כיחוש ליםדמי הגמו ן העמית בקרן.שבוהעובד בח

ם(ייפיצו,מעביד,בדעו )תגמולי ןלקר בפועל ושהופקד יםהגמול דמי רושיע ממוצע(1)
 הנכות; צבתלק כר הקובעהש תקופה לפיה חושבה במשך

 ;המזכה עעד האירובמו כר הקובעהש(2)

 ןכדשיתע יכפ ,חלקי הנכ שהינו חהמבוט יתלעמ איהרפו גורםה שקבע הנכות שיעור(3)
 ;מלא נכה שהינו לעמית%100 של ושיעור לעת עתמ

 הברהח לטובת בפועל יועברו שלא של עורבשי נייםרעיו ניהול דמי )בשל )4( 96% 4%
 לת(.המנה
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 לש בשיעור לשנה חתא יוגדל חתתפתמ נכות קצבתל כאיזה לנכה שייזקפו וליםגמ מיד סכום (ב)
.70 בסעיף כמפורט%2

 צבתק לוםתש קופתבת לכפו יהיה ולה,כפ נכות קצבתל יזכאה לנכה ושייזקפ מוליםהג דמי סכום (ג)
 ה.פולכות הכהנ

 ודש.ל חשלישי של כעד ליום ה שהתע לחשבון עמית נכה וליםקיפת דמי גמז (ד)

 יאהרפו רםהגו לטתהח תנהני בו ועדלמ העוקב מהחודש חלה התעש גמולים דמי קיפתז (ה)
25-ה לאחר תנהני איהרפו רםוהג לטתהח אם לעיל, אמורה אף על א(.)72 בסעיף רלאמו ףבכפוו

 .לחודש העוקב 15-עד ל ם תעשההגמולי קיפת דמיז ה,חלטנתקבלה הה לחודש בו 

 ושהופקד םכספי מנוהלים בו ההשקעה במסלול קעויוש זה סעיף לפי שייזקפו הגמולים דמי (ו)
 תימהע אם אלא ןמהקר נכות קצבת לתבקב חלה טרם והלושנ כפי ית,העמ של מוליםהתג בכילמר

 שקעה.ת מסלול ההא נותקש לשבי

 ששולמה ותנכ קצבת בשל ולרבות נכות, תלקצב ותהזכא קופתת כל בשל זקפויי גמולים דמי (ז)
 .יביקטרטרוא באופן

יקלח הכנל םילומג ימד תודקפהו יחוטיב יוסיכ .75 

 הרהצבו ביתרה תגמוליםה כיבממר יטוחב דמי לגבות לתהמנה לחברה להורות רשאי חלקי נכה (א)
 ייטוחהב יכיסוה קףיה על שמירה לצורך ,37 יףלסע תאםבה ביטוח,ה דמי הבבגו כוםס קרןל להפקיד או

תכונ לו נקבעה לא אליו ביחס שרא הקובע השכר לקח לגבי לנכה, הפך רםבט לו שהיה םאיריוש לנכות
 (.עבוקה ש השכרהפר- )להלן 

ים:הבא לתכמכפ שבהקובע יחו השכר הפרש (ב)

 1. ;המזכה עעד האירובמו כר הקובעהש

כפי מבוטח, יתלעמ הרפואי םהגור שקבע הנכות שיעור ביןל 100% ןשבי רשההפ .2 
 עת.ת לשיתעדכן מע

יוסכיה קףהי את תגדיל לא )א(, קטן עיףבס כאמור חלקי נכה ייד על ביטוחי יסויכ רכישת  (ג)
 חי,הביטו סויכיה ורשיע לגבי הן זכה,המ ירועאה טרם היה אשר הביטוחי ויכיסה קףלהי מעל הביטוחי

 אםבהת נוספים םטוחייבי כיסויים רכישת לגבי והן למדד מדההצ יהפרש וףירבצ הקובע רשכה לגבי הן
 תקנון זה.לקבוע ב

 הרהחב ידי-על בשלו קפיםהנז הגמולים דמי לע נוסף ,חלקי נכה בשל לקרן גמולים דמי רוהועב (ד)
ידמ שיעור ממוצע לתמכפ על עלה מסוים שבחוד גמוליםה ידמ וסך ,74 עיףבס מורכא לתהמנה

 (,יחלק לנכה קדהההפ תקרת- )להלן קובעה השכר פרשבה (1)א()74 בסעיף שמעוכמ הגמולים
 הרבהח ידי-על לובש קפיםהנז גמוליםה דמי )למעט לקרן עברושהו וליםגמה מיד סך ביןש רשההפ

 .רןוי ביטוחי בקכיס הקנלא י לקי,לנכה ח ת ההפקדהתקר ןלת( לביהמנה

 יכיסו יהיה לא )א(, קטן בסעיף אמורכ ביטוחי כיסוי רכש שלא לקיח לנכה פק,ס הסר למען (ה)
 וותמ או נכות בשל וא הקיימת תכוהנ חמרתה בשל ע,הקוב רכהש להפרש ביחס ושאירים לנכות ביטוחי

 יםמולג דמי הנכה העמית לזכות קוףתז לא הקרן כן, כמו מת.הקיי לנכותו קשור שאינו וערמאי שתיגרם
 .ובעהשכר הק רשבשל הפ

םילומג ימד ולשב ודקפוהש אלמ הכנ .76 

 .כנכה מלא לו כיסוי הניתןעל ה נוסף וחיביט יסויכ לרכוש ן אינו רשאינכה מלא בקר (א)

 הברהח ידי-לע בשלו קפיםהנז הגמולים דמי על נוסף אמל נכה בשל לקרן גמולים ידמ רוהועב (ב)
בקרן ביטוחי יסויכ קנולא י כאמור דמי הגמולים ,74 . ור בסעיףנהלת כאמהמ

תוכנ תבצק לבקמ לש יוליג תבוח .77 

 לע השפיעל שיכול פואיהר מצבוב וא בהכנסתו ישינו כל על לתהמנה חברהל דיעיו נכות קצבת מקבל
 תקנון.ה פיכויותיו לז
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

תוכנ תבצק ילבקמ רחא בקעמ .78 

 אשל ירותובתד ידה על ושייקבע ועדיםלמ תאםבה ותנכ קצבת למקבלי תפנה לתההמנ החברה (א)
 לאש בתדירות תות,לצמי מלא נכה של מקרהוב נכות, קצבתל זכאות נתש בכל חתא ייהמפנ חתתפ
 ךשמלה בנוגע סמכיםומ פרטים לתקב לצורך נכות, קצבתל ותזכא של נתייםש בכל חתא ייהמפנ חתתפ

 .מהקרן ת נכותקצב לתלקב תםכאוז

 רשיעו את כןדלע יש כי הנדרשים ניםוהנתו מסמכיםה לתקב לאחר לתהמנה הרהחב מצאה (ב)
 הנהאחרו הרפואי הגורם לטתלהח ביחס ה,הנכ של מצבו את איהרפו הגורם יבחן הנכות, קצבת

 רסה למען הרפואי. הגורם לטתלהח תאםבה ההקצב את כןתעד לתהמנה החברה בעניינו. תקבלהשנ
 68 עד 63 יפיםסע הוראות יחולו )א(86 עיףבס כמפורט הנכ של חודשתמ תביעה הליך לגבי פק,ס
 תקנון זה.ל

 קצבת מקבל העדכניים, ניםהנתו פי על כי יימצא )ב( קטן בסעיף ורכאמ בדיקה שלאחר ככל (ג)
 תלהמנה החברה תפעל לקה,ח או כולה על,ובפ ול ששולמה ומז שונה ותנכ קצבתל זכאי יהה הנכות

 םאהתב תקנון,ה פי על לםלהשת אמורים היוש מיםכוהס שלוםלת או ביתר ששולמו ומיםסכה להשבת
 ,קםתפסי או ילך,וא כאןמ הנכות קצבת מקבלל שישתלמו הנכות קצבת תשלומי את ןותעדכ לעניין,
 .נתוניו העדכנייםם לבהתא

 ולחשנש אף על לעיל, )א( קטן בסעיף אמורכ סמכיםוהמ הפרטים לתהמנה לחברה עברוהו לא (ד)
 דע הנכות קצבת תשלום כביעו רגיל, רבדוא ההשנייו רשום ארבדו חתהא ,כך על תראות,ה שתי לנכה

 .מכים כנדרשקבלת המסל

 לה שכתובתו:נט שר האינטרבאת תפרסם בדף מרוכז לתההמנ החברה (ה)
https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.aspx 

 :כים הבאיםאת המסמ

 רחא לתהמנה הרהחב מעקב לצורך מהעמית הנדרשות ותהפעול רבדב נחיותה מסמך(1)
 ךובת עקבלמ הנדרשים מכיםהמס את לחיש שלא יתעמ יכ ןיצוי זה מסמךב נכות. קצבת מקבלי

םכימהמס לתלקב עד ,שלו הנכות בתקצ תשלום בכיעו השנייה, הבהתרא מורכא המועדים
 .כנדרש

 בתקצ מקבל אחר לתהמנה רהחבה מעקב באג נכות צבתק קבלמ ידי על וילמיל טופס(2)
 נכות.

תיתפוקת תיאופר הקידב .79 

 יואהרפ הגורם טתחללה ביחס הנכות, קצבת מקבל של מצבו את איהרפו גורםה יבחן יםשנ 5-ל חתא
 לטתלהח ביחס הנכות קצבת מקבל של כותהנ במצב שינוי חל כי נמצא בגינו. תקבלהשנ האחרונה

 ןדכתעו והקצבה 66 לסעיף אםבהת איהרפו הגורם לטתהח כןתעוד אמור,כ האחרונה יפואהר הגורם
תוראוה יחולו)א(86 בסעיף ורטכמפ נכה של מחודשת יעהתב הליך לגבי פק,ס הסר למען תאם.בה

 תקנון זה.ל 68 דע 63 סעיפים 

תוכנ תגרד יוניש .80 

 תואלהור תאםבה לתהמנה לחברה פנותל ירשא מרההוח נכותו גתדרו חלקי כנכה רשהוכ עמית (א)
שלב מבוטח יתמהע היה מצבוב ההחמרה ייןענל זכההמ ירועהא במועדש ובלבד לעיל, 65 בסעיף
.75תו בסעיףמעומשהקובע כ השכר הפרש 

ביהלג ויחולו נכות קצבת לתלקב ביעהת כהגשת והכמ הנכות גתדר חמרתלה עמית תביעת (ב)
 .63-68 ת סעיפיםאוורק זה לרבות הפר הוראות 

 :הבאות ת הקביעותקת אטתו המנומחלי יקבע בהרפואהגורם ה (ג)

 המיהסתי האם די,סיעו לנכה כתוהפי לרבות ה,הנכ של נכותו דרגתב החמרה חלה האם(1)
האכתוצ מהגרנ ההחמרה האםו 34 עיףבס לקבוע תאםבה חמרהלה סביח רהשאכ קופתת

 תום;יהליך ח שהיה של העמית, ככל יתום הרפואיהח חרגו בהליךהו חלה אשראו מ מאירוע 

 נכות;שיעור ה(2)
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 ;תו של הנכהכות נמרה בדרגמועד ההח(3)

 ינוי.חל בה ש אם ת הנכות,תקופ(4)

 לש נכותו בדרגת חמרהה חלה כי אי,הרפו הגורם תחלטלה תאםבה לת,המנה ההחבר מצאה (ד)
 ףיבסע רטכמפו תהחרגו וא רהכשא קופתת ןלעניי ראותהו חלות אל וכי ורכאמ חלקי כנכה שהוכר נכה

 מורה.מרה האת בשל ההחכות נקצב לתלקב נכהכאי הה זיהי (,1קטן ג)

 הנכות קצבת תחושב נכותו, דרגת רתהחמ בעקבות חלקי לנכה תכונ קצבת לתהגד אושרה (ה)
 .רה האמורהמבמועד ההח ובעהשכר הקאי וורם הרפוהג ודכן שקבעעור הנכות המם לשיעבהתא

חוטיבה תפוקת םות ליגל עיגהש הכנ .81 

 תיעמה בוןלחש הגמולים דמי תוזקיפ הנכות קצבת תשלום ויופסק הביטוח קופתת תום יללג נכהה הגיע
 צבתק פרק הוראותל תאםבה קנהז קצבת לתקבל זה ממועד חלה איזכ יהיה הנכה העמית רן.בק הנכה

 קנה.ז

הדובעמ רכתשמה הכנל תוכנ תבצק .82 

 ןבגי תשלום )למעט הכנסה מס פקודתל (2)2-ו (2)1 בסעיפים הקבועים רותמהמקו הכנסה לו שיש נכה
- )להלן אחר מקורמ קצבה או ה,אבטל מדמי וא המזכה(, רועהאי מועד עד שנצברו ממעסיק מחלה ימי

 ףצירוב מהקרן זכאי הוא לה הקצבה סכום דעו כל הנכות קצבת מלוא לו לםתשו (לתולכ הכנסה
 לש עתהממוצ דשיתהחו הכנסתו כלל על עולה אינו (לנכה לבתושמ הכנסה- )להלן לתלכוה סההכנה

 ,זכההמ האירוע דלמוע שקדמו החודשים 12 ב הכנסה מס פקודתל (2)2-ו (2)1 סעיפים לפי העמית
 (.לנכה סהההכנ תקרת- )להלן חלקה בלבדאו מ לקרן ממלואה ו דמי הגמוליםעברבין אם הו

 ותהנכ קצבת כוםסמ חתיופ כה,לנ סהההכנ תקרת על לנכה שולבתהמ סהההכנ עלתה (א)
 הסההכנ תקרת ביןל נכהל המשולבת הכנסהה ביןש רשמההפ חציתמ הנכה, עמיתל למתהמשו
 לנכה.

 העלשפ לאחר נכהה של כנסההה יהתה זה סעיף ייןענל לתהכול כנסההה כי הריוב (ב)
.83 לסעיף תאםהלת בההמנ החברה

רחא רוקממ הבצק תעיבת .83 

 רוממק קצבה תשלוםל תכאוז קנההמ זכהמ מאירוע נגרמה הנכות כי לתהמנה ההחבר קבעה (א)
הקצבל לו המגיעים תשלומיםה את שיתבע ךכב נכות קצבתל עמית של אותוזכ מלוא תנהתו אחר,

 ונטי.ת החוק הרלוובהתאם להוראו ממקור אחר 

לע כןו,אחר ממקור קצבה לתלקב עהתבי להגיש שעליו לעמית תודיע לתההמנ החברה (ב)
 ךובת וזאת אחר, ורממק קצבה תלקבל תביעה גישי לא עמיתה םא הנכות תקצב גובה ייןענל כותההשל

 לת.רה המנהלטת החבהח ם ממועדימי 7

 ותביעת תדחיי על לחברה העמית ודיעי אחר, ממקור קצבה לתלקב העמית של תביעתו דחתהנ (ג)
 יאל לתהמנה חברהה כמתהס תנהני אם אלא לכך, המוסמכת הערכאה פניב תביעתו ייתדח לע ויערער

 כאמור. ורת ערעהגש

 םבש לת,המנה החברה תערער לפיה חלוףת כותז מהעמית בללק רשאית תמנהל חברה (ד)
 לתלקב העמית של תביעתו דחיית על לתמנהה החברה רהערע וסמכת.מה אההערכ בפני ת,העמי

 .עורלת העררך קבולצ ל שיידרשם החברה ככע ת פעולההעמי תףאחר, יש קצבה ממקור

 לע ערעור העמית הגיש לא או אחר, ממקור קצבה תשלוםל יעהבתב הנכה העמית פנה לא (ה)
,לתההמנ ההחבר דעתהו ממועד מיםי 45 וךת אחר, קורממ קצבה לתקבל זכאותה ייןענב ההחלטה
 ל אלה:לת כמכפקצבת הנכות כ תחושב 

 ת נכות;לקצב כר הקובעהש(1)

;25% )2( 
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 אי.הרפו ת על ידי הגורםע לעמינקבנכות ששיעור ה(3)

הכנ תבצק זוזיק .84 

 בשל אחר ממקור קצבהל זכאותו וכרהה שרא נכה, לעמית הקרן לםשתש הנכות קצבת סכום (א)
 לא הקרן לםשתש הנכות קצבת שסכום בלבדו אלה, שני יןמב בוההג כוםסה יהיה זכה,מ אירוע אותו
 :סעיף זה ראותלעמית לולא הו עהעל הקצבה שמגי יעלה

(25% םורהג ידי על לעמיתנקבעש הנכותיעורבש מוכפל ואכשה הקובע רכמהש1(
 אי.הרפו

(100%  םהגור ידי על לעמית נקבעש כותהנ בשיעור כפלמו שהואכ הקובע מהשכר2(
 לקיזוז. בהקצי בסיס הויכאי בנהרפו

 שני אלה: לתמכפ-"זוזילק בהצבסיס הק" ף זה,בסעי (ב)

 םנכיה לחוק 7ףסעי ילפ נצרך נכה קצבת של הובמקר ,אחר ממקור הקצב סכום(1)
 אילו לו לםמשו שהיה הקצבה סכום (,יםהנכ וקח- ן)להל 1959-התשי"ט ם(,ושיקו תגמולים)

 ק הנכים;לחו 5 סעיף ת לפימחושב קצבתו הייתה

 יפל ,1 או אחר, ממקור הקצבה בהחוש לפיוש רהשכ ביןל הקובע השכר שבין היחס(2)
 ם.הנמוך מבניה

רחא רוקממ הבצקל העיבת תשגה ןמזב הכנ תבצק .85 

 לםתש גש,הו אם בערעור החלטה או ראח ממקור בהקצ לתלקב עהבתבי החלטה לתלקב עד (א)
 )ה(.83 בסעיף האמור סכוםת קצבה בהקרן לעמי

 התקבלנ וטרם אחר ממקור קצבה לתלקב תביעה יששהג עמית )א(, קטן בסעיף האמור אף על (ב)
 םכוס ביןש ההפרש כוםבס מקדמה לקבל שאיר יהיה אחר, ממקור קצבה לתלקב יעתובתב החלטה

 )א( קטן סעיף לפי הקצבה סכום יןלב אחר ורממק לקצבה ותכאוז אלמלא יזכא היה לה הנכות קצבת
 ממועד חלה בקרן, נקבעהש הנכות קופתמת ששלי למשך או חודשים ששה למשך (מההמקד- )להלן

 הן.הקצרה מבני לפי התקופה ,ום הקצבה בקרןתשל לתתחי

תוהנכ ותקצבא סכום ,אחר ממקור קצבה לתלקב כאותהז ייןענב ההחלטה מתן לאחר אם (ג)
 םתשלו קופתבת מהקרן לעמית ששולמו כותהנ קצבאות כוםס על עולה להן יזכא נכהה שהעמית

 םיומסכה יןשב ערהפ למדד, ההצמד הפרשי ובתוספת פעמי-דח בסכום לעמית לםויש המקדמה,
 מה.ששול מה ככלהמקד כויקטן )א(, בני סעיף ת לפיכות נקצב בהם שולמהר החודשים שרים עבוהאמו

תוהנכ ותקצבא סכום ,אחר ממקור קצבה לתלקב כאותהז ייןענב ההחלטה מתן לאחר אם (ד)
 יאכז יהה שהעמית הנכות קצבאות סכום על להעו המקדמה תשלום קופתבת מהקרן יתלעמ למוששו
 ההמקדמ את יתהעמ לםיש חר,א ממקור צבהק לתלקב אותכהז נוכח תקופה אותה בשל מהקרן להן

 אאל ,להן איזכ ואשה העתידיות כותהנ קצבאותמ למדד, דההצמ יהפרש בתוספת יתר,ב לו הששולמ
 תבאוקצמה החוב גביית לאחר אם לקרן. תשלום צעותבאמ מורכא המקדמה את לםלש בחר אם

 הז םכוס וכהינ ביתר, ששולמה המהמקד שלומית מתוך לקרן הוחזר שלא כספי סכום נותר העתידיות
 פקמס אינו העמית לזכות ומדהע הצבור כוםסה שבו במקרה העמית. ותלזכ שעומד הצבור כוםמהס

 ות.ם אחרת בדרכיום זה מהעמיגביית סכת ללפעל החברה המנה, תללעי מורפי כאהכס כוםהס יסוילכ

ךשמה תעיבתל תימעה תואכזו תוכנ תבצקל תואכזה תפוקת םות .86 

 העדבהו ותפרט נכות בתקצל הזכאות קופתת תום למועד הגעתו על לנכה תודיע לתמנה חברה (א)
 ת.כונ קצבתל ותהזכא קופתת ארכתלה משךה תביעת גישלה הנכה בפני העומדות ותרוישהאפ את

 ת תביעת המשך.מית להגשם מהעהנדרשי את המסמכים לתברה המנהתפרט הח ורמעה כאבהוד

 .נכות בתקצל הזכאות קופתת תום לפני חודשים3-כ לנכה לחתיש ()א בפסקה ורכאמ הודעה (ב)
 רישוא עדבמו שנותרה הנכות קופתשת או לתההמנ החברה ידי-לע שאושרה הנכות ופתתקש במקרה

 ראישו עם )א( קטן סעיף לפי הההודע תינתן חודשים, 3 על עולות אינן ,נכות קצבת לתלקב התביעה
 .ת נכותקצב לתלקב התביעה
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 קנון זה.לת 68 עד 63 יםעיפהוראות ס של נכה יחולו תביעת המשך פק, לגבי הליךס למען הסר (ג)
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 תימע יריאש-'ט קרפ

חטובמ תימע לש םיריאש תבצקל תואכזל םיאנת .87 

 ם שלהלן:ל התנאיכ תקייםלקצבת שאירים בה יםכאריו זיהיו שאי ח בקרן,מבוט עמית נפטר

 ;ע המזכהאירוה ם מועדטר לסעיף תאםהב ל הנדרשככ רה,ופת אכשתק הסתיימה )1( 34

 ךהליב הוחרגה אשר מחלה או מאירוע כתוצאה נגרמה לא המבוטח יתהעמ פטירת )2(
 35; בסעיף כאמור ל העמיתואי שחיתום הרפה

 ;ופת הביטוחתק תום לגיל עבוטח טרם הגימרה העמית הפטיבמועד ה )3(

 יפל זוג, לבת וחיביט כיסוי או לשאירים וחייטב ויכיס על ויתר לא וטחמבה העמית )4(
 )ה(;31-ו )ה(30 פיםמור בסעיאבמקרים כ למעט העניין,

 ועדממ ניםש שבע בתוך לתנההמ לחברה הגשהו שאירים קצבת לתבלק התביעה )5(
 כה.המז האירוע

 (א)

תואכזה תפוקת .88 

 תריפט שלחוד העוקב לחודש1-ה איה מיתע איריש קצבת לתבלק אשוןהר תכאוזה מועד (א)
 .העמית

 :ייןענלפי ה ועדים הבאים,במ יהיה עמית לקצבת שאירי תום הזכאות (ב)

 מחדש. ם נישאאף א ודש פטירתו,היום האחרון בח- לגבי אלמן(1)

 תקנון זה. ם לפיאירית שהיוחדלו ל בו ם החודשבתו- ם אלמןם שאינלגבי שאירי(2)

םיריאש תבצק תעיבתל יללכ עדימ .89 

 ולה שכתובתנט שר האינטרבאת מרוכז דףתפרסם ב לתההמנ החברה (א)
 :כים הבאיםאת המסמ

 הבתביע לטיפול םזמני לוחותל התייחסות לרבות בתביעה ולהטיפ הליך רטויפ בו מסמך(1)
 מתה;עד להשלגשתה וממועד ה

 מתשיור המידע פירוט לרבות ירמהשא רשהנד הפעולה אופן בדבר תהנחיו מסמך(2)
 עה;ביהטיפול בת ם לטובתדרשיהנ מכיםהמס

 .פסוי הטומיל ין אופןלעני ותורארן לרבות המהק שאירים קצבת לתלקב טופס תביעה (3)

םיריאש תבצק תלבקל העיבת .90 

 באים:סמכים הל את המלת ותכלותוגש לחברה המנה יםקצבת שאיר לתלקב תביעה (א)

 ;שאירים קצבת לתלקב טופס תביעה (1)

 ;המבוטח העמית ה שלתעודת פטיר(2)

 אותלהור בכפוף לוהכ לתהמנה החברה ידי-לע תהנדרשו תנוספו מכתאותסא וא מידע(3)
 קתי.יתחדר הההס

()א קטן יףעבס כאמור ההתביע הגשת ממועד ימים 5 בתוך לשאיר תשיב לתההמנ החברה (ב)
 ם:הבאי הנושאים ותפרט לגבי 

 ר;יתביעת השא לתאישור קב(1)

 ;היויככל ש השאיר, עתות בתבירת החסנוספו אותאו אסמכת ת מידעבקש(2)
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 ריםהשאי תביעת אשונהלר תקבלהה בו המועד יההי שאירים בתקצל התביעה לתקב מועד (ג)
ילפלת,המנה החברה ידי על שהתבקשסףהנו המידע תקבלה בו המועד אולת,ההמנבחברה

 מבניהם. המאוחר 

םא איריםש קצבתל עההתבי לתקב ועדממ ימים 10 וךבת שאירל תודיע לתההמנ החברה (ד)
 .בעניין תביעתו פא הקרן לדוןוי רוצפ חתה, והאםנד תו אותביע אושרה 

 רכהש את עההודב תפרט שאירים, קצבת לתלקב שאירה תביעת את לתהמנה רהבהח האישר (ה)
 יטוונהרל סויכיה ורשיע לשאירים, יטוחיהב כיסויה שיעור פטירתו, טרם טחהמבו העמית של הקובע

 צבתקל הזכאות פתותקו רהשאי כאיז לה איריםהש קצבת וםכס ם(,יתו או אלמן, הורה,) ירשאה לסוג
 .שאירים

 הלדחיי הסיבות את רטתפ שאירים, תקצב לתלקב ריהשא תביעת את לתהמנה ההחבר דחתה (ו)
 הרהחב לטתהח לע השאיר לקח לת.המנה רההחב קביעת על לערער ירלשא שעומדת זכותה את כןו

 דועממ ימים 90 ךבתו ערעור ישהגל רשאי האי אי,הרפו ורםהג ידי-על חנותנב שאינן יותבסוג לתהמנה
 יה.עת הדחיהוד

 אם )ז( הקבפס רכאמו ורהערע הגשת דממוע ימים 10 וךבת שאירל תודיע לתההמנ החברה (ז)
 ת.נומקומ ת תהיה מפורטתה המנהללטת החברהח נדחה. תקבל הערעור אונ

 הנובעות תויולזכ ביחס שאיר של (]יב[ נספחב נחהמו הגדרתכ) תביעות שוביוי ירורב על (ח)
 .]יב[ נספחים בהכלל ל מערכתתחו העמית, מפטירתו של

 לתלקב יעהבתב הבירור המקיפה, ובקרן בקרן וטחמב יהה פטירהה שבמועד עמית איריש (ט)
 םג אחד ךבהלי ה,המקיפ הקרן תקנוןב 93-ו91, 92 עיפיםבס לאמור אםבהת היעש םאיריש קצבת

 תקנון זה.ב 93-ו91, 92 יםלא יחולו סעיפו רןם בקאיריש קצבת לתלקב ביעהעבור הת

ןרקה אפור .91 

 דעממו יםימ 20 בתוך ראיהש בתביעת פאהרו ידון ה,תביעב הקרן רופא לטתהח שידרשת ככל (א)
 עה.קבלת התבי

 ות:ת את הקביעות הבאנומקמ קבע בהחלטהרן ירופא הק (ב)

 כה;המז ירועמועד הא(1)

האכתוצ נגרמה המבוטחמיתהע פטירתםוהארההאכשקופתתמההסתיי האם(2)
טרכמפו כשרהא קופתת ייןענל הוראות ביולג חלותש רפואי מצב כל או מום חלה,מ מתאונה,

 ;34 בסעיף 

ךליבהושהוחרגהחלמ אוועירמאכתוצאה נגרמהוטחהמב העמיתירתפט האם(3)
 ;ואיתום רפחי שהיה ם הרפואי, ככלהחיתו

 ךכ על לחתיש לטתו,הח את לקבל יכד הנדרשים נוספים ניםנתו רןהק לרופא רשושנד ככל (ג)
 דו.ת התביעה על יחינממועד ב ימים 2 בתוך אירהודעה לש

 וא הקרן רופא ידי על התביעה נתבחי ממועד ימים 2 בתוך לשאיר תודיע לתההמנ החברה (ד)
 ,ןענייה לפי )ג(, קטן עיףבס אמורכ קרןה רופא קשתלב תאםהב מכיםהמס לתקב ממועד ימים 7 בתוך
 ת.נומקומ יה מפורטתהת רופא הקרן תחלטיעה. התבחלטת רופא הקרן בעל ה

 לע )ד(, קטן בסעיף אמורכ בהודעה לתהמנה החברה לו יעתוד תה,נדח השאיר שתביעת ככל (ה)
 הדעבוו מטעמו רופא למנות ותוזכא על כןו איתרפוה הועדה יבפנ ההחלטה על לערער אירהש של זכותו
 העדבוו לרופא מתלהמשו המירבית עלותה תקרתל בכפוף תהמנהל חברהה ידי על לםושיש איתהרפו
 ן.אית בקרהרפו

 תא )ד(, ןקט בסעיף מורכא דעהבהו תהמנהל החברה תפרט בלה,תקה רהשאי תביעתש ככל (ו)
 יוסכיה שיעור ם,אירילש יטוחיהב יסויכה עורשי פטירתו, םטר המבוטח העמית של עהקוב השכר

 תכאוהז קופתות ראיהש כאיז לה השאירים בתקצ סכום ם(,יתו או אלמן, ,)הורה השאיר לסוג הרלוונטי
 ים.קצבת שאירל
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

תיאופר הדעו .92 

וז קביעה לע ורערע גישלה שאיר יהא קרן,ה רופא קביעת על טחבוהמ העמית שאיר לקח (א)
 הקרן. לטת רופאל החת עהמנהל ודעת החברהימים ממועד ה 90 אית בתוךהרפו לוועדה 

 לש הערעור לתקב ועדממ ימים 21 ךובת היותר כלל השאיר יעתבתב תדון איתוהרפ הועדה (ב)
 .השאיר

 להכריע רןקה ופאר דרשנ שרא ושאיםהנ לגבי קתומהמנ חלטתההב תכריע איתפוהר הועדה (ג)
 )ב(; 91 ף קטןלהוראות סעי תאםבהם בה

 כך לע לחתיש חלטה,ה לקבל כדי יםהנדרש ספים,נו םנתוני איתוהרפ לוועדה שנדרשו ככל (ד)
 .רפואיתה סות הוועדהעד התכנממו ימים 2 בתוך אירהודעה לש

 7 בתוך וא הרפואית דההווע התכנסות ממועד ימים 2 בתוך שאירל עתודי לתההמנ החברה (ה)
 תחלטה על העניין, לפי )ד(, קטן עיףבס רכאמו דההווע קשתבל תאםבה יםמכהמס לתקב דממוע ימים

 קת.טת ומנומורה תהיה מפחלטת הוועדה אית בערעור.והרפ הוועדה

 על )ה(, קטן בסעיף אמורכ בהודעה לתהמנה החברה לו תודיע חתה,נד השאיר שתביעת ככל (ו)
 .ת לערעוריםאיהרפו י הועדהלטה בפנההח על איר לערערשזכותו של ה

 תא )ה(, ןקט בסעיף מורכא בהודעה לתהמנה חברהה תפרט בלה,תקה השאיר שתביעת ככל (ז)
 יוסכיה שיעור ם,אירילש יטוחיהב יסויכה עורשי פטירתו, םטר המבוטח העמית של עהקוב השכר

 תכאוהז קופתות ראיהש כאיז לה השאירים בתקצ סכום ם(,יתו או אלמן, ,)הורה השאיר לסוג הרלוונטי
 ים.קצבת שאירל

םירוערעל תיאופר הדעו .93 

 וז קביעה על ורערע גישלה שאיר יהא פואית,הר עדההו קביעת על המבוטח עמיתה שאיר לקח (א)
הועדה לטתהח עללתהמנהרהבהחדעתהודממוע ימים 90 בתוךיםרלערעוואיתהרפ לוועדה

 אית.הרפו

 לש ערעורה לתקב ועדממ ימים 21 ךבתו ירהשא תבתביע תדון לערעורים איתוהרפ הועדה (ב)
 .השאיר

 ןהקר ופאר נדרש אשר הנושאים לגבי קתהמנומ טתהחלבה תכריע לערעורים איתהרפו הוועדה (ג)
 )ב(. 91 ןף קטראות סעיתאם להובה בהם הכריעל

לחתיש ה,חלטה לקבל יכד הנדרשים נוספים, ניםנתו לערעורים יתואהרפ לוועדה דרשושנ ככל (ד)
 .לערעורים פואיתעדה הרהוו נסותהתכ ם ממועדימי 2 וךלשאיר בת עהכך הוד על 

 וא לערעורים רפואיתה דההווע התכנסות ממועד ימים 2 וךבת שאירל תודיע לתההמנ החברה (ה)
 לע ,יןהעני לפי )ד(, ןקט בסעיף ראמוכ הועדהו קשתלב תאםהב מכיםהמס לתקב ממועד ימים 7 בתוך

 קת.פורטת ומנוממ ועדה תהיהחלטת הוור. הערעת לערעורים בואידה הרפחלטת הוועה

 תא )ה(, ןקט בסעיף מורכא בהודעה לתהמנה חברהה תפרט בלה,תקה השאיר שתביעת ככל (ו)
יוסכיה שיעור ,םאירילש יטוחיהב יסויכה עורשי פטירתו, םטר המבוטח העמית של עהקוב השכר

 תכאוהז קופתות ראיהש כאיז לה השאירים בתקצ סכום ם(,יתו או אלמן, ,)הורה השאיר לסוג הרלוונטי
 ים.קצבת שאירל

 רדב לכל צדדיםה את ייבתחו סופית הינה רפואיות ותגיבסו לערעורים איתהרפו דההווע לטתהח (ז)
 יא.רך שהבכל ד לתקיפה ת לערעור אותניה ני, ולא תהייןענו

חטובמ תימע יריאש תבצק בושיח .94 

 שני אלה: לתפכתחושב ע"י מ ת מבוטחעמי קצבת שאיר (א)

 ח .מבוטשל העמית ה כר הקובעהש(1)

עמיתה על חלה טוחהבי מסלולל תאםבה ,הרלוונטי שאירל הביטוחי ייסוהכ שיעור(2)
 ט להלן:כמפורו 24 יףם לסעבהתא
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 ;ל העמיתע חלהביטוח ה לאלמן במסלול הקצבה יעורש עבור אלמן (א)

 רועב בהקצה רמשיעו חציתמ – בלותמוג עם בן ואשה יתום רבותל ,יתום עבור (ב)
 ;אלמן

 תומוגבל עם נבחר לבן לשיעור תאםבה- מוגבלות םע נבחר בן הואש יתום עבור (ג)
 ;עם מוגבלות נבחר לבן סויכי ללכוה וחביטבמסלול ה

 יכיסו וללכה הביטוח לולבמס נבחר רהלהו לשיעור תאםבה – בחרנ הורה עבור (ד)
 ;נבחר הורהל

 ;למןלא בה עבורקצה משיעור 1/6- עבור הורה (ה)

 ירשיעו את ליתומים, הקרן לםתש אלמן, חריוא השאיר לא פטירתו עדובמו מבוטח עמית נפטר (ב)
 .היתומים כל בין ווהתחולק באופן ש צבת האלמן. ק21 לגיל עםהגי ת עדהאלמן וזא קצבה שלה

 רכהש על יעלה לא טחמבו עמית שאירי קצבאות כוםס לעיל, )א( קטן בסעיף רוהאמ אף על (ג)
 .הקובע

 רחוא הורה,ה קצבת חילהת חתתופ ,בעהקו השכר על מבוטח עמית איריש קצבאות סכום עלה (ד)
 או ותמוגבל עם בן שהוא יתום עטלמ היתומים קצבת חתתופ כך ואחר נבחרה רהההו קצבת חתתופ כך
 תקצב מלוא תתהפח כןתת כי רובהי פק,ס הסר למען ומים.הית יןב ווהש ביחס מוגבלות, עם נבחר בן

 ף קטן זה.ם לסעיבהתא סויםשאיר מ

 ,מוגבלות עם נבחר בן או מוגבלות עם בן שאינו םהיתומי אחד של לקצבה וזכאות פקעה (ה)
 מחדש. תחר עם מוגבלובלות או בן נבעם מוג נם בןהאחרים שאי מיםקצבאות היתו תחושבנה

 ,יריםהשא תקצבאו של המהוון הערך על המבוטח יתהעמ של צבורהה הזכאות יתרת עלתה (ו)
לשווןמההבערךבורההצותהזכא יתרתתחלוקמתקבלהמ בשיעור לשאירים הקצבה תוגדל

הרהמה במקדמי לאלמןהקצבהלתהכפ ידי על יחושבקצבאותה שלווןההמ הערך קצבאות.ה
תווגבלמ עם בן ורה,ה קצבאותל וןהמהו ערךה.]ז[ נספחבשההמרה מיבמקד ליתוםו ד[] נספחשב

תא ווןלה רשאי ירשא .ד[] נספחשב זוג לבן המרהה מקדמיל תאםבה שבויחו מוגבלות עם ובן נבחר
 השאירים קצבתב שהוגדל לקחה לתמכפ ידי על וזאת זה ףסעי לפי הוגדלש השאירים קצבתב לקהח

 ל.ט לעיהמפור השאיר רה שלם ההמבמקד כאמור

 ההקצב חתתופ )ג(,34 ףבסעי הקבועה שרההאכ קופתת במהלך המבוטח, תהעמי נפטר (ז)
 תהעמי ידי על תאחר גמל קופתל ברשהוע או שנמשך הסכום קתמחלו תקבלהמ יעורבש לשאירים

 ימקדבמ אלמןל בהקצה לתהכפ ידי על יחושב קצבאותה של וןהמהו הערך קצבאות.ה של וןהמהו בערך
רנבח בן הורה, ותאלקצב ווןהמה ךהער .]ז[ חשבנספ ההמרה במקדמי ליתוםו ד[] נספחשב רהההמ

 .ד[ח ]שבנספ בן זוגההמרה ל למקדמי תאםבו בהות יחושעם מוגבל ובן עם מוגבלות

םיראשה ןיב חטובמ תימע יריאש תבצק תקולח .95 

94 

94 

הכנ יריאש תבצק .96 

 יסוכיה קףילה תאםבה בותחוש מבוטח עמית איריש קצבת כשל יהתה נכה ישאיר קצבת (א)
 ול הנקבע אליו חסבי ראש ובעהק רהשכ לקחול לנכה, הפך בטרם עמיתל יהשה יריםלשא הביטוחי

 רושיעב הנכות צבתק ושבהח לפיו ובעהק השכר של כמכפלה שביחו כאמור ובעהק השכר לקח נכות.
 .לעמית הנכה ירפואהגורם ה ת שקבעכוהנ

 עבהקו רשכה הפרש על המבוטח חלקי נכה איריש קצבת )א( ןקט בסעיף מורהא על נוסף (ב)
םבטר לעמית שהיה לשאירים וחיטהבי סויכיה קףלהי תאםבה תחושב ,75 סעיף ראותלהו תאםבה

 .ורהקובע כאמ הפרש השכרלכה ולנ הפך 

 לסעיף תאםבה ושבתהמח הקצבה לקתחו אחד, ןמאלמ יותר טחבוהמ העמית ריואח הותיר (א)
 ם.וויקים שחלב ניםבין האלמ

 לסעיף תאםבה ושבתהמח הקצבה ולקתח אחד, המהור יותר טחהמבו העמית ריואח הותיר (ב)
 קים שווים.חלהורים בבין ה
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

30 סעיפים לפי לשאירים ביטוחי יסויכ על עמית ותויבה שוויתר נכה כי ובהרי פק,ס הסר למען (ג)
 ף זה.ם לסעיים בהתאקצבת שאירל זכאים ריושאי היופת נכותו, יתקו במהלך , ונפטר31 או 

 רומכא בעהקו לשכר אםבהת תחושב חת,תפתמ ותלנכ ביטוחי סויכי שרכש נכה איריש קצבת (ד)
ועדבמ שהיתהיכפ הנכות,בתקצל שנוספוההגדלהעורילשיתאםבה תוספתועליו )א(, בסעיף
.70 לסעיף תאםבה רה,הפטי

חטובמ אל תימע יריאש תבצק בושיח .97 

 תבפטיר או זה לפרק תאםבה איריםש קצבתל יםאזכ נםאי ריואישש מבוטח תעמי בפטירת (א)
 התרהי מתוך אלמןה של היחסי לקהח קתחלו "יעבשתחוש בהקצל זכאי למןהא היהי וטח,במ לא עמית

 לכ הויהי ד[] ספחשבנ רהההמ קדםבמ שלהלן, )ב( קטן עיףבס כמשמעו שנפטר, העמית של בורההצ
 תיעמה של בורההצ תרההי מתוך מיםהיתו של היחסי לקחה קתחלו ידי על שבשתחו לקצבה יזכא יתום

 .ח ]ז[ם שבנספיוממרה של היתהה סך מקדמיב )ב( שלהלן ף קטןמעו בסעימששנפטר כ

 םריהשיעו לתכמכפ חושבי העמית של צבורהה יתרהב היתומים שלו האלמן של היחסי לקהח (ב)
 ית:עמבורה של ההלן ביתרה הצם לטיהמפור

 כל של לידתו נתוש מינו לגילו, תאםבה לאלמן רהההמ מקדמי סכום קתחלו- אלמן לגבי(1)
 .מרהמקדמי הה סכום( באלמןההמרה ל ימדום מקכס- )להלן ד[ח ]בנספ אלמן כקבוע

 הרהמה קדםמ ראשכ ליתומים רהההמ מקדמי מסכום חציתמ קתחלו- מיםיתו לגבי(2)
 הרמהה מידמק םוסכ- ן)להל ז[] נספחב כקבוע לגילו, תאםבה בנפרד יתום לכל יחושב

 .קדמי ההמרהכום מבס (יםמתויל

 הרההמ דמימק סכום ספתבתו לאלמן רהההמ קדםמ-"רהמהה יממקד וםסכ",זה בסעיף
 ליתומים.

 הביתר ןהאלמ של חסיהי לקהח לקיחו אחד, מאלמן יותר מבוטח לא עמית ריואח הותיר (ג)
 תחלוק ייד על תחושב ניםמהאלמ אחד כל קצבת שווים. לקיםבח ניםהאלמ יןב לעיל, ורטפכמ ההצבור
 הרההמ קדםבמ )ב( קטן עיףבס ורכאמ רהבוהצ היתרה של היחסי לקהח מתוך האלמן של חלקו

 מותמשולה צבאותבק שינוי יחול לא נים,האלמ אחד פטירת בעת כי יובהר לו. המתאים ]ד[ נספחשב
 נותרים.מנים הלאל

םיריאש תבצק ןוכדעו םולשת .98 

 חלה דם,הקו החודש בשל חודש, כל של השלישי ליום עד לזכאים לםתשו יםהשאיר קצבת (א)
.88ט בסעיףמפורקצבת שאירים כ לתקבות הראשון לכאב למועד הזלחודש העוק ןראשומהיום ה

 םיהיתומ של הורה אינו ןהאלמ אם למן.הא צעותבאמ הייעש ומיםלית שאירים קצבת תשלום (ב)
השל השאירים בתקצ את לקבל רשאי יהא וםהית כדין. ונהשמ וסאפוטרופ צעותבאמ הקצבה לםתשו
 .ם על שמורשובון השלח זכאי הוא 

 ןובזד עשהממ כתוצאה נגרם העמית תמו כי חלוט יןד בפסק סמכתומ שיפוטית הכאער קבעה (ג)
 תצבק לקתחו ור,כאמ קצבה נשללה שאירים. קצבתל אמורכ השאיר זכות תישלל ריו,משאי מי של

 םאבהת השאירים קצבתל ישובהח תיקון ידי על שיש, ככל ,השאירים יתר בין נשללה, תוכוזש השאיר
 נשללה. זכותושאיר שם שולמו לטר קצבאותשה לכך ובכפוף 97-ו 94-95 פיםית סעוראולה

 יקתהתחי רההסד הוראותב נקבעש כפי דדהמ שינוי לשיעור תאםהב כןתעוד יםהשאיר קצבת (ד)
 תים.עמי זכויות כוןועד ישובק חבפר ת לעניין זהבועות הקובהוראו

םיריאשל םומינימ תבצק .99 

 אל ,םומימינ תבצקמ ךמונ ןושארה םלושתה שדוחב םיריאשה תאובצק ללכ לש ןמוכס היה (א)
 הרובצה ותאכזה תרתבי םלקח תכימשל םיאכז וייהו הבצק םולתשל םיריאשה םיאכז ויהי
 (..ב)97 ףעיסל םאתהב

 תצבקמהתפח אם ףא ם,יריאשהתצבק לתבקברחובלולכויםייראשה,ילעלרומאה אף לע (ב)
 .הפיקמה ןרקהמ םיריאש תבצק םהל תמלושמש דבבלו ,םומינימה
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

םימותיל הבצק ןוויה .100 

 דאח ואף ניםש 21 להם מלאו וטרם םשני 18 מעל לםשגי יתומים והי פטירתו וביום עמית נפטר (א)
 לע רלוות זכאים מור,כא ומיםהית יויה למן,א ואחרי ותירה לא והעמית מוגבלות עם בן אינו מהם

 ריהשא קצבת של מכפלהכ תחושב אשר נתוהוהמ הקצבה סכום את לקבלו שאירים קצבתל תםכאוז
 וונטי.לרטי היתום הרם לפ[ בהתאח ]זרה שבנספמקדם ההבמ

 וויוכל שאירים קצבת הםל שולמה טרםב כאמור תםבקש על לתהמנה לחברה ויודיע היתומים (ב)
 .ווןיהם להם סכום הלא שול ל עודלחזור בהם כ

 של ראשוןה תשלוםה עדבמו הקצבה לש המהוון הערך את ליתומים םתשל לתההמנ החברה (ג)
 .הקצבה

ןמלאל הבצק ןוויה .101 

 קצבתמ%25 עד של ורשיע ווןלה רשאי זה תקנוןל תאםבה צבהלק כאיהז עמית של אלמן (א)
 םכוסש ובלבד נים,ש חמש עד לש לתקופה (שוקבמה ןהיווה יעורש- הלןל) כאיז הוא לה ריםהשאי

 ערי.ם הקצבה המזמוך מסכוהיה נלאחר ההיוון לא י ם לושולהקצבה שי

אל עוד כל בו לחזור וכלי האלמן שאירים. קצבתל עההתבי הגשת דבמעמ תוגש ןלהיוו הבקשה (ב)
 אשונה.ם לרריקצבת השאי שולמה 

 שקהמבו ןההיוו רבשיעו לה, יזכא יהשה ריםהשאי קצבת לתמכפל ווהש יהיה ווןההי סכום (ג)
 בחר.ש ווןלתקופת ההי תאםובה מןם לפרטי האלח ]ז[ בהתאפן הקבוע בנסם ההיווובמקד

 הקצבה. ון שלהראש תשלוםמועד הלאלמן ב לםשוי יווןהסכום ה (ד)

 ,מלא ההיווןו אלמגיעה ל ייתהדשית שההחו ת הקצבהתופח האלמן חרההיוון שב קופתבמשך ת (ה)
 .ווןיהה בשיעור

 היה לה בהקצה מלוא את לאלמן לתנההמ רההחב םתשל האלמן, שבחר וןהיוה קופתת מתום (ו)
 .ווןההי אלמלא כאיז

ןמלאל םיחטבומ םימולשת תפוקת .102 

 דבובל חודש, 240 של לתקופה חיםובטמ תשלומיםל זכאי האי לקצבה, יהזכא יתעמ של אלמן (א)
.87על א יעלהם לת התשלומים המובטחיתקופ תוםלמן בשגילו של הא

ךרהע את לתהמנה החברה לםתש ,חיםהמובט יםהתשלומ קופתת תום לפני אלמן נפטר (ב)
 ידיל- מוטבים איןוב האלמן, של המוטבים לידי פעמי חד תשלוםב הקצבה חודשי יתרת של וןהמהו

 קדםבמ לאלמן מהששול אחרונהה הקצבה של כפלהכמ שבויח ווןהמה ךרהע האלמן. של שיםיורה
 ן.לאלמ חיםמובטתשלומים התקופת ה תום עד ם שנותרול יתרת החודשיע ח ]ז[ המבוססע בנספהקבו

 ,לעיל 101 לסעיף תאםהב קצבה ווןהיב גם חיםובטמ תשלומים קופתלת נוסףב רשבח אלמן (ג)
 דחה תשלוםמה חתיופ ון,היוה קופתת תום ילפנ כןו חיםבטמוה תשלומיםה קופתת וםת לפני ונפטר

 ל אלה:פלת ככמכ שיחושב סכוםקה )ב(, הבפס האמור שיויורפעמי ל

 )1( ;אלמלא ההיוון קצבת האלמן

מן;שבחר האל וןהיוה שיעור )2(

 )3( .ווןתקופת ההי תום ותר עדם שנת החודשיעל יתר מבוססה ח ]ז[בנספ קדם הקבועמ
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 םיפסכ תכישמ-'י קרפ

הבצק לש ךרדב אלש תימע ידיב םיפסכ תכישמ .103 

 ולזכות מהרשוה בורההצ היתרה מתוך לקיתח או מלאה כספים כתמשי לבצע שאיר יהיה עמית (א)
 :תנאים הבאיםתקיים הובה יקתהסדר התחיה ם להוראותבקרן, בהתא

 ;קרןת נכות מהקצב מקבל העמית אינו- ליםויב התגמממרכ לגבי משיכה(1)

- ירשכ עמית ורעב סיקמע ידי-לע דושהופק םכספי של וייםהפיצ יבממרכ שיכהמ לגבי(2)
 להוראות אםבהת לכספים כאיז והעמית מעסיק אותו ביןל העמית ןיב ומעסיק עובד יחסי נותקו
 קתי;יתחדר הההס

 יסחי נותקו- כירש עמית עבור מעסיק ידי-על שהופקדו וליםהתגמ יבממרכ משיכה לגבי(3)
 תלקצב ליהמינימ זכאותה לגיל הגיע שהעמית או קמעסי אותו לבין העמית בין סיקומע עובד

 ;חיקתיהת דרראות ההסתאם להובה כספיםזכאי ל קנה והעמיתז

 רה.כאות צבות זרח אותה יתכוקנה מת זקצב מקבל ית אינוהעמ ת הכספיםיכשבמועד מ(4)

 היהי עסיק,המ ביןל בינו תנאי בלא ותזכא להסדר םבהתא יצוייםהפ פילכס זכאי העמית אם (ב)
 ני אלה:ש מבין בוהה הגכמשיסכום ה

 ד;ם למדם צמודיהפיצויים, כשה יבעסיק למרכפקדות המה(1)

 .עד המשיכהוהמעסיק, במ ת שהופקדו ע"ים של העמיצוייפיפים במרכיב ההכס תרתי(2)

 םוייצפי לכספי העובד של תנאי ללא זכאות ייןענל הסדר- י"נאת בלא תזכאו "הסדר זה, בסעיף
;1964-"דת גמל(, התשכולניהול קופו ישורם לא)כללי קנות מס הכנסהלת כט41 קנהבת כמשמעו

 םכוסה ביןל סכום אותו ןשבי ההפרש הוכינ (,1)ב() קטן סעיף לפי שחושב סכום לעמית לםשו (ג)
 ,רהבוהצ ביתרה המעסיק גמולית יבוממרכ דהעוב תגמולי יבממרכ (,2())ב קטן סעיף לפי המחושב

 .ם אלהיבילמרכ תשלומיםה חסי שללקם הילח תאםבה

קיסעמ ידיב םייוציפ יפסכ תכישמ .104 

םאתבה וייםהפיצ בכימרל ידו על פקדושהו כספים תמשיכ לבקש ירשא בקרן מיתע של מעסיק (א)
 קתי.סדר התחיהה להוראות 

 ןקט סעיףב כאמור צוייםהפי כספי יכתלמש המעסיק קשתב על מיתלע תודיע לתההמנ החברה (ב)
 םש את לתהמנה רההחב ייןתצ ודעהבה עסיק.למ פיםהכס תשלום טרם פחותל ימים 60 בתוך )א(

שתלבק תנגדלה לעמית עומדתה שרותן האפוכ למעסיק פיםהכס חזרתד הער ומום ההחזכוס ק,המעסי
 ור.כאמ המעסיק 

יפכס זרהח אתלתנההמ החברהבתעכ למעסיק, הפיצויים כספי להחזר העמית תנגדה (ג)
 ןבי סכמהלה עד או הפיצויים פיסלכ הזכאות בדבר שיפוטית החלטה בלתלק עד עסיק,למ הפיצויים

 בד.ק לעוהמעסי

רטפנש תימע לש םיפסכ םולשת .105 

 להוראות תאםבה ולמויש שנפטר נרפנסיו אירילש או שנפטר יתעמ אירילש יםעהמגי כספים (א)
 .ייןענם ז' וט' לפי הפרקי

 לקתחו רההצבו היתרה טבים.למו פטרשנ העמית של הצבורה תרההי לםתשו יםירשא רבהעד (ב)
 םחלקיב – כאמור וריםשיע קבע לא ואם טבים,המו ראתבהו העמית שקבע עוריםהשי לפי מוטביםה בין

 .שווים

 שים.יורנפטר לל העמית שש ורהתשולם היתרה הצב יםמוטב בהעדר (ג)
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

תויללכ תוארוה .106 

 הקצב לתלקב כאיםז ריוישא או העמית יויה לא קרן,ב העמית כותלז שנצברו יםהכספ כונמש (א)
 .כושנמש כספיםבשל ה

 סמ תשלומי לרבות שנמשך, הסכום חתיופ בקרן, יתהעמ לזכות שנצברו פיםהכסמ לקח כונמש (ב)
 מית בקרן.של הע בורהצרת הזכאות העל פי דין, מית רשושנד ככל

םיפסכ תכישמל יללכ עדימ .107 

 רףלצ שיש מכיםומס כספים תיכלמש בקשהה מילוי אופן ייןענל הוראות תפרסם לתההמנ החברה
 כתובתו:נט שהאינטר באתר רוכזמ קשה, בדףלב

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.aspx 

םיפסכ תכישמל השקב .108 

 ת.המנהל ם לחברהספיכ שה למשיכתיש להגיש בק ,על ידי עמית קרןיכת כספים מהלצורך מש (א)

םיימ 2 בתוך לעמית לחתיש תקינה, נמצאה )א( ןקט בסעיף ורכאמ המשיכה קשתשב ככל (ב)
 חתה.נד או ושרה בקשתון בפניו האם אשבה יצוי ודעהלת, הרה המנהחבקבלת הבקשה ב ממועד 

 םוסכה תר,הי ןבי )ב(, טןק בסעיף אמורכ ההודעב רטויפו רה,אוש פיםכס למשיכת שההבק אם (ג)
 .ל את הבקשהאותו לבטוזכ לעמית פיםהכס לוםעד תשתשלום, מול

 .ייהלדח יבותף קטן )ב( הסעיעה כאמור בסו בהודנדחתה, יפורט םכספי למשיכת אם הבקשה (ד)

םימי 2 בתוך לעמית ישלחת תקינה, לא נמצאה )א( קטן בסעיף וראמכ המשיכה קשתשב ככל (ה)
 :אים הבאיםורטו הנושבה יפבכתב ש לת, הודעהנהרה המכה בחביקשת המשקבלת ב ממועד 

 קשתו;ב לתאישור קב(1)

 בקשה;נמצא באחר ש ם או כל ליקויתקיני או בלתי חסרים סמכיםבי מפירוט לג(2)

 תיכמש שתבק לראשונה תקבלהה בו דהמוע יהיה מהקרן כספים כתילמש הבקשה לתקב מועד (ו)
,לתההמנ החברה ע"י שהתבקש נוסףה ידעהמ תקבלה בו המועד או,לתהמנה חברהב פיםהכס

 מבניהם. המאוחר 

יףלסע תאםבה העמית כאיז שלהם הכספים שולמוי אושרה, פיםכס למשיכת הששהבק ככל (ז)
 .העמית ידי-על וטלה הבקשהכן ב אם ם, אלאכספי משיכתקשה לת הבלם ממועד קבמיי 4 זה, בתוך 

 שבחוד יםהראשונ סקיםהע ימי משלושת באחד יםהכספ לתקב מועד חל אם ר,האמו אף על (ח)
 תו חודש.ובא הרביעי קיםם ליום העסותשלאת מועד ה חותת לדהלהמנ החברה פלוני, רשאית

 ההממונ ותהורא של קףולת כניסתן ועדבמ או 01/07/2023 יוםב ןקנובת זה סעיף של חילתות (ט)
 ימים 10 ךבתו עמיתה קשתלב יםפהכס ישולמו ,אמורה מועדל עד .קדםהמו ילפ ,כספים תיכמש לענין

 ימי תמשלוש באחד פיםהכס לתקב מועד חל אם לםואו .כספים משיכתל ההבקש תקבל ממועד
 םיהעסק ליום תשלוםה מועד תא תלדחו לתההמנ החברה רשאית פלוני, בחודש ניםאשוהר עסקיםה

 .חודש עי באותוהרבי
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 הבצק ילבקמו םיתימע תויוכז ןוכדעו בושיח-'אי קרפ

 ןזאמל םאתהב תואבצק ילבקמו םיתימע תויוכז ןוכדע
.109 

 יראוטקאה
 טרומפו לאמ ואריאקט זןמא יערך הקרן של רבעונייםוה נתייםהש הכספיים חיםודיוה במסגרת (א)

 וא העודף לשיעור תאםבה דכנויעו קצבאותה ומקבלי עמיתיםה כויותז ונה.הממ נחיותה פי על הקרן של
 :מפורט להלןם לארי בהתאובמאזן האקט קבלוארי שיתהאקט הגרעון

 ףייזק חיםמבוט עמיתים תתתמומ וא מנכות עהנוב ואריאקטה הגירעון או העודף שיעור(1)
- לשאירים או לנכות וחיביט יסויכ לליםכוה הביטוח ליבמסלו חיםבוטמ עמיתים גביל עוןרב בכל
 תלעמי מתשקיי ובלבד ספי,הכ הדיווח במועד עמיתה של בורהצה היתרה עדכון צעותבאמ

 .כוןדבמועד הע רהיתרה צבו

 תתתמו או נכות למעט מוגרפי,ד גורם מכל עהנוב ואריאקטה עוןהגיר או עודףה שיעור(2)
 לש צבורהה היתרה עדכון צעותבאמ- בקרן עמית לגבי רבעון בכל קףייז חים,טמבו עמיתים
 למקב גביול עדכון,ה עדבמו רהצבו רהית לעמית מתיישק ובלבד י,ספהכ הדיווח דמועב העמית
 חוהדיו אישור מועדל וקבהע מהחודש חלה איזכ ואה לה הקצבה ןכועד צעותמבא- קצבה
 קצבה. מת לומשול שעדיין פי, ובלבדהכס

 יבללמק קףייז היוון, יביתר שיעוריו מתשואות ובעהנ ואריאקטה עוןהגר או העודף שיעור(3)
 לתהע בה;קצ למקבלי הלעתוד ואריאקט גרעון או דףהעו העברת ידי על בלבד רןבק קצבאותה

 הדשהעתו ךכ בקרן אותבקצה יעודכנו קרן,ה תחייבויותמה%1 לע קצבה קבלילמ העתודה
 .הקצבה למקבלי יות הקרןיבוסך התחימ%1 שעור של על תעמוד קבלי קצבהלמ

 ןהקר ותבוימהתחיי%1 על עולה שלא עורבשי עתודה- קצבה" ליקבלמ דהו"עת זה, בסעיף
 וא התשואה נחותמה בסטייה שמקורה בקצבה דתיותהתנו תתהפחל המשמשת קצבה למקבלי

 צבה.קבלי קי מכלפ תחייבויות הקרןישוב הלח יווןהה ריבית נחותבשינוי ה
 ילמקבל תנפרד עתודה תחושב קצבאות, למקבלי ההשקע מסלול כל בגין פק,ס רהס למען

 קצבה.

 רותיצ לא בקרן העמיתים של הצבורות היתרות על ההתשוא כי אתבז ובהרמ פק,ס הסר למען (ב)
 חוהדיו קופתת הלךבמ יותאמו העמיתים של הצבורות ותשהיתר מאחר אקטוארי, וןגירע או עודף
 .לתשואה האמורה אםבהת פיהכס

תויראוטקא תוחנה .110 

 הביטוח, דמי ישובלח שוישמ תקנוןה תוראולה תאםהב אשר זה, וןקנלת חיםבנספש קדמיםהמ (א)
 הונהממ בהוראות נקבעוש ותנחהה בסיס לע הקרן טואראק ע"י חושבוי ווןיהה וסכומי קצבאותה

 הלן:ת לטוהמפור

 רובשיע ניהול מיד כויני לאחר וון"להי נתיתש "ריבית- אפקטיבית יתלריא תשואה(1)
דעבמו ומו.במק יבואש זרחו כל או 2022-3-3 הוןה שוק על הממונה בחוזר ונקבעש כפי ביהמיר

 ;הדין בהוראות יעור המירבישדמי ניהול ב כויבני לשנה, וברוט%4– זה תקנון אישור 

 5 שער של 2 לקבח 1 לפרק 5.2.1.5 נספחב ב3-פ לוח לפי- לפנסיונרים תמותה לוחות(2)
 תנחבה (,הונממה וזרח- זה בסעיף )להלן במקומו שתבוא ראההו כל או מאוחדה בחוזר

 לדוהמו לוחותה לפי תהבתמו פחתהה קצב חתבהנו מונההמ וזרשבח4-פ לוח לפי פחתהה
 ;בחוזר הממונהש6-ח פבלו

 החתהפ קצב חתבהנ הממונה, זרבחו ב1-פ לוח לפי- ליםפעי עמיתים תתתמו לוחות(3)
 בלבד וותמ ריסק סויכי בוחיש ביולג נההממו שבחוזר6-פ בלוח דלמווה לוחותה ילפ בתמותה

 ;ונההממ ג שבחוזר1-ח פלפי לו

 לאלמן: ח תמותהלו(4)

 ,הממונה בחוזר2-פ חלו לפי 60 חתמת שגילו למןולא 55 לגיל חתמת שגילה לאלמנה )א(
 ;הממונה שבחוזר 6-פ ל בלוחוהמוד לוחותתמותה לפי הב חתהקצב הפ חתבהנ
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 ,ממונהה בחוזר ד5-פ לוח לפי להומע 60 שגילו ואלמן מעלהו 55 שגילה לאלמנה )ב(
 ;הממונה שבחוזר 6-פ ל בלוחוהמוד לוחותתמותה לפי הפחתה בקצב ה חתבהנ

 )5( ;ר הממונהבחוז א8-ח פלפי לו- לנכות יאהשיעורי יצ

-9 חלמה מנכותה יעוריש  )6( ;בחוזר הממונה ח פלפי לו-

-7 ת נכיםתמות לוח מונה;בחוזר המ ח פלפי לו- )7( 

הכנ איריש עלות ישובח ייןענול ,100% לפי פעילים מיתיםלע ןישואינ ורשיע - ואיןניש )8( 
 ;בחוזר הממונה10-ח פלפי לו- חי לשאיריםביטו יסויעל כ לעמית שויתר

 מונה;בחוזר המ א11-ח פלפי לו ל ממוצעגימספר ילדים ו(9)

 ;ר הממונהב בחוז11-ח פצעיר לפי לוה וגיל הילד 21 לגיל חתלד מתהסתברות לי(10)

 ;%0 לפי- יבהזשיעורי ע(11)

 יתהעמ לפיו קבוע הפרש לפי- פרישה לגיל עד עמיתים לגבי- זוג בני ןיב גיל הפרש(12)
 יפל זוגה, מבן ניםש3-ב צעירה יתההעמ לפיו בועק הפרש או זוגו, מבת ניםש3-ב בוגרמ

 ניםש5-ב גרמבו העמית לפיו קבוע פרשה לפי- ואילך שההפרי מגיל חלה עמיתים לגבי .ןהעניי
 ליג"- ניין זהלע לפי העניין. גה,שנים מבן זו3-ב צעירה מיתהלפיו הע קבוע הפרש או מבת זוגו,

 ליתחה בו הגיל או קנהז קצבת לקבל תחיללה עמית ויצפ בו ילאיםהג ווחט או ילגה-"שהירפ
 קנה.ת זקצב לקבל

 היהי זה תקנוןל תאםבה קנהז קצבאות ישובח פק,ס הסר ולמען א(,) קטן בסעיף האמור אף על (ב)
 חים.ם בנספירטדמים המפון חושבו המקחות שלפיהלהנ תאםולא בה בפועל בן הזוג לגיל תאםבה

 הנהממו רישולא בכפוף חיםשבנספ יםהמקדמ של ןעדכו ייביח לעיל טותהמפור נחותבה שינוי (ג)
 .הוןעל שוק ה

 .2023 בינואר 1 הינו ,זה תקנוןל חיםשבנספ םהמקדמי של התחילה מועד (ד)
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 רבעמ תוארוה –'בי קרפ

תורדגה .111 

 2018 יבמא 31– בע"ו"המועד הק
 :מאלה אחד מי שהנו – קיים" "עמית

 עדומהמ תופיצרב חטבומ תימע תויהל ךישממ דעו לכו ןרקב עבוקה דעומב חטובמ תימע(1)
 ;עבוקה

 טחובמ תמיע היה אל עבוקה דעומוב עבוקה דעמוה ניפל ןרקב חטובמ תימע היהש תימע(2)
 עדומהמ יםשדוח 12 ופחל אלש דבלבו עבוקה דעומה רחאל ןרקב םילמוג ימד תדוקפה שדיחו

 ;ןרקב חטומב תימע תויהל קיספה ובש
 דעומה רחלא חטובמ תמיע ותיהל קיספהו עבוקה דעומב ןרקב חטובמ תימע היהש תימע(3)

 יקספה בוש דעומהמ יםשדוח 12 ופחל אלש דבלבו ןרקב םילומג מיד תודקפה דשיחו עבוקה
 ן.רקב חטובמ תימע תויהל

לטוב .112 

לטוב .113 

לטוב .114 

םייק תימעל תחתפתמ תוכנ תבצק .115 

 קנון קרןלת תאםכות גדלה בהת נלפנסיי לבחירתו, כיסוי אםל עליו בהתח במועד הקובע,קיים ש עמית
 ת נכותלקצב וחייחול עליו כיסוי ביט06/2018/01-חל מה חרת,ולא הודיע א 01-2018 תרסהפנסיה ג

 .26 עיףכמפורט בס חתתפתמ

לטוב .116 

עבוקה דעומה ינפל רחבנש חוטיב רדסה .117 

פהוקתל היהת,עבוקהדעומבחוטיברדסהבהיהש,םייקתימעלשחוטיברדסה תפוקת
 חרואי אלו ןרבק לקבתנש ןרוחאה םילומגה מיד םולשת דשוחל בקועה שדוחל 1-ב הליחתמש
 ם:יאבה םידעומה ןיבמ םדקומהמ
 ם;יפוצר םישודח 24 םותב(1)
 בוטחמ תימעה היה הב הנורחאה הפוצרה הפוקתב םישדוחה רפסמכ םישדוחה רפסמ םותב(2)

 ;ןרקב
 את םלשל שקיבש תימע וב הרקמב ,רןקל חוטיב ימד ומלוש וב ןוראחה ירדנלקה שדוחה םותב(3)

 הרובצה רהתיהמ חוטיבה ימד יוכינ לש ךרדב אשל חוטיבה רסדה תפוקתב חוטיבה ימד
 ;וחטיבה ימד םלושת קספוהו

 מיד לש יוכינה םוכס וב דעומב ,הרובצה תואכזה רתתי ךותמ חוטיבה ימד יוכני לש הרקמב(4)
 ח;טובמה ילמוגת ןובשח לע הרובצה תואזכה תרתי לע הלע ,חוטיבה

 ;חוטיבה תופקת וםת לגיל תימעה לש ועיגה דעומב(5)
 ן.רקל םילומג ימד םולשת שודיח דעומב(6)
 ריבעה וא םילומגתה ביכרממ םיפסכ ךשמ תימעה וב דעומל קבועה שדוחל ןושארה םויב(7)

 ל;יעפ תיעמ ותיהל לדחש רחלא ,תרחא ןרקל םיפסכ
 רדסה רבוע םולשתה יוכינ תא קיספלה שקיב תימהע וב דעומל קבועה שדוחל ןושארה םויב(8)

 ;חוטיבה
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 רהובצ התרי תימעה לש ונובשחבש םילומגתה ביכרב תמייק לא וב שדוחל ןושארה םויב(9)
יוסיכהתולעיוסיכלםימולשתריבעהאלתימעהויחוטיבהיוסיכהתולעןויממל תקפסמ
 ;יחוטיבה

 ;תימעה תריטפ דעומל בקועה שדוחל ןושארה םויב(10)
 נהקז תצבק וא האלמ תוכנ תבצק לבקל לחה תימעה וב דעומל קבועה שדוחל ןושארה םויב(11)

 .ןרקהמ

 יאופר םותיח יפ לע יחוטיב יוסיכ תנטקה. 118

 תופרטצהב העקשה לולסמ. 119
 אויר השקעה, לבמסלו בחירתו ברבד לקרן יעהוד ולא 31/12/2015 וםלי עד לקרן תעמי צטרףה

 נוספת תכנית שמו על פתחהנש עמית כללי. משלימה קפתמ מגדל שקעהה במסלול חרשב כמי אותו
 ניתלתכ ביחס השקעה מסלולב בחירתו ברבד לקרן כתבב הודיע לא אשר , 01/01/2016-מ חלה
 (1)א()19 עיףבס ורטהמפ ןבקר חדלהמ תירבר קעותהש לבמסלו בחרש יכמ אותו וראי נוספת,ה

 פת בלבד.נית הנוסבתכ

ותי לנכהביטוח יהכיסו שיעור לחתה ש, להפהקובע המועד לפני ,ום רפואיחית יעל פ נקבעותניות שה
.עמית מבוטח ד העמית הינוול עוכ הקובע לאחר המועד םחול גימשיכו ל ם,אירילש או 
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 מהילשמ תקפמ לדגמ ןונקת

 ם:יספחנ

 ת.ואבצק ליבקמו םיתימע תושקבב לויפטל םנימז תוחול-'א חפסנ

 .חוטיבה ילולסמב יחוטיבה יוסיכה ירויעש-'ב חפסנ

 ם.ימותי וא/ו גוז ןב רובעב תוומ ינוכיסל חוטיב ייוסיכ שכר רשא חטובמל ןוכיסב םוכס-1'ג חפסנ

 ₪. 100,000 לש ןוכיסב םסכול תישדוח ותומ הרקמל יחוטיב יוסיכ תועל-2'ג חפסנ

 ר.טפנש חטבומ אל תימע לש הרובצ הרית תרמה ימדקמ-'ד חפסנ

 ה.ניקזםדמק-'החפסנ

 ם.ינש5- ל תישדוח הסינפ לש לקש רובע יחכונ ךרע-1'ו חפסנ

 ים.נש5- ל םיריאשל הסינפ לש לקש רובע יחכונ ךרע-2'ו חפסנ

 .םישדווח םינש יפל םחיטבומ םימולתש לש יחכונ ךרע- ז' חפסנ

 ת.וכנ ןוכיסל תשידוח ותלע םדקמ-'י חפסנ

 ה.כנ תימע יריאשל יחוטיב יוסיכ תולע בושיח לע רבסה-'אי חפסנ

 .ורביצה תוינפב לופיטו תועיבת בושייו רוריבל םיללכ תכרעמ –'בי חפסנ
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	נספחים 
	נספחים 

	'
	'
	פרק א
	-
	הגדרות ופירושים 

	הגדרות
	הגדרות
	הגדרות

	.1 
	מ עוריא""הכז 
	מ עוריא""הכז 
	-
	ימע תריטפיאה וא תש עורולשב יכ עבקנ טובמ תימענ חהכ ת יפל;הז ןונק 

	"ןמלא" 
	"ןמלא" 
	-
	-


	() ; () 
	תימע יבגל 
	-
	א:הלאמ דח 
	א
	הש ימיושנ הי מע רגו תימעלםרט ו ותריטפ
	ב
	ימ רכוהש יכעוד ביצברו פלי חהתטל האכרע ישתיטופ תכמסומ וא יפל חהתטל הרבחה להנמהת ףופכב ךכל דסומהש טיבלחו ימואל היכר וב עודיכ ב,רוביצ דבלבו ררוגתהש הינול ומע קשמ בתי ושמףת ש ךשמבל הנוחפתופיצרב ת ותריטפ ינפל א ,ותריטפ דעוש והל דלונושמ דלי ם.ףת בוירה יכ כההר ןמלאב מעתי אל לשיתל קר לשב רוגמםי יאשםנ ושמ,םיפת בקע בצמ בואירםת לש ימעהת אה וא;הנמל 

	יבגל רנויסנפ 
	יבגל רנויסנפ 
	-
	ימ היהש בן גוז לש רנויסנפ דעומב רפ,ותשי בצקהוה המלושש רנויסנפל חהבשו לע פי ;וינותנ 

	; 
	ןב" "גוז 
	-
	ימ יושנש תימעל וא רנויסנפל או ימ עשרהאכ תיטופיש מסותכמ הריכה וב עודיכ צברובי לש ימעת וא לש נויסנפר וא ימ בחהשהר הנמהתל הריכה וב עודיכ צברובי לש עתימ וא רנויסנפ ףופכב ךכל ומהשסד ימואל חוטיבל הריכ וב עודיכ צבש רוביע לימרנויסנפ וא ת

	, ) 21, ; 
	ןב" םע לבגומ"תו 
	-
	ודלי לש תימע חטובמ
	ומהשדס בלחוטי ימואל ריכה ארלהנוש ותואכזב לצקתב תוכנ כתילל הבםאת קרפל 'ט חבקו חוטיבה ימואלה ןלהל( 
	-
	צקתב כנתו כללתי
	רחאל מדעו ותופרטצה לש ותוא תימע ןרקל ךא םרטב יגהוע לש ןבה ליגל 
	דבלבו וניאש לגוסמ לכלכל תא עומצ ןיאו ול הסנכה כדי ותייחמ עומבד תריטפ מעהתי וא רנויסנפה לכו דוע וניא לגוסמ לכלכל תא ומצע ןיאו ול הסנכה דכי תייחמו .רומאכ לנעןיי הז אל וארי הסנכהכ ידכ ותייחמ תבצק תוכנ כתילל של דסומה בלטיחו ימואל וא תבצק זהנק ל דסומה לשבימואל חוטי

	, 
	ןב" רחבנ םע "תולבגומ 
	-
	ודלי לש תימע ,חטובמ ניאשו לגוסמ כלכלל תא ומצע ןיאו ול הסנכה כיד תייחמו עומבד טפתרי תימעה וא רנויסנפה לכו עדו וניא לגוסמ לכלכל תא ומצע ןיאו ול הסנכה ידכ ייחמות מאכור
	תימעהו במהחטו וא סנפהירנו כרש לשבו תוכז .הבצקל לנעןיי הז לא וארי נכהכהס ידכ ותייחמ צקתב נוכת יללכמה לש תל דסווטיבל חק וא ימואתבצ זומה לש הנקל דסוטיבאל ח;ימו

	; 
	 םרוג" ופר"יא 
	-
	קה אפור,ןר ופר הדעותיא ר הדעו ואיאופםירוערעל ת

	130; 
	"ליג" 
	-
	שוחיב ישדוחבם מםיאל כוהשא לגועמ פלכי מהט ואריו ותוא בגתמכש ב
	-
	שדוחל קועהב וחלדש .הדילה לככ ןיאש תימעל הדיל ךיראת תבי ,תוהזה תדועבשחי ה
	-
	ויבש לש ינתכ הדילה תנךירא הדילה

	2004.60;
	ליג" תואכז מילמיני לתבצק ז"הנק 
	-
	ליג השירפ דקומתמ ותועמשמכ קוחב ליג רפ,השי שתה"סד
	-
	עומברושיא ד הז ןונקת 
	-
	השירפ ליג דקוממע דמוע תליג ל 

	. 67;
	ליג" רפתשי "הבוח 
	-
	כשמותועמ קוחב יגל ירפ,הש תה"סשד
	-2004
	דעומב אושיר ןונקת הז 
	-
	ליג ירפשת ע דמוע הבוחליג ל 

	ליג" םות קתתפו "חוטיבה 
	ליג" םות קתתפו "חוטיבה 
	-
	ליגה גהבשעי תימעה חטובמה וילא יםייתס כהיוסי יחוטיבה הועתימ פהיוך ימעלבמ אל ת;ןרקב חטו 

	, 3840; 
	"חוטיב ימד" 
	-
	ה תולעסיכיו סל יחוטיבהנוכיתוכנ וא תוומ י
	טרופמכ עסבםיפי 
	-

	ימד" ומג"םיל 
	ימד" ומג"םיל 
	-
	םימולשת םימלושמה לע ידי ימעהת וא וקיסעמ לש תימע דגהלתל ההרתי ובצההר של ימעהשחב תבת וא ןרקב ונוש םימולשוקזתובשחל ןרקה ףימע לש וננ ת;הכ 

	"
	"הרוה 
	-
	וההר ביגולוי וא ץמאמ קוחכ של תימע חטובמ רטפנש וא הרוה ולויביג וא ץמאמ קוחכ לש ןב וזג שבמ תימע לחטו רטפנש וב םימייקתמש כ:הלא ל 

	() 
	() 
	א
	ךומ לע לושש ונחחטובמה תימעה ל טפ דעומבתרי;ו 
	ס היה


	() 
	ב
	גוסמ וניאל ללכלכ תא ל הדובעמ ומצעיפ חה;ןרקה תטל 


	() -1980 -;) () 
	ג
	אוה בקמל גהלמ טבהלתח הסנכה ליפ חקו טבהתח ,הסנכה שתה"מא
	ןלהל( 
	למגת בהתחט כההסנ
	ד
	ןיא להרוה הסנכה רוקממ ,רחא טרפ מגלתל טבהתח הסנכה וא תבצק תוכנ כתילל אתהבם 

	"-2467.) -; 
	קרפל חוטיבה קוחב 'ט להא.ימו 
	הרוה חבנ"ר 
	ומא וא אויב לש תימע במחטו ,רטפנש יפל ,ןיינעה וא הרוה חגרו או הרוה ,ץמאמ וא אחד מירוה ,ותשא במהשטויגב שכר חהבצק ונ הבםאת לסמלחוטיבה ילו הסב םיטרופמףיע 
	( )א(
	( וא )
	הרבחה" הנמה"תל 
	לדגמ פקמונרק תתופוקו היסנפ ת מ"עב למג

	-;
	"הנוממה" 
	וממהוש לע הנ,ןוהה ק חוטיב סיחוןוכ 

	-
	 רדסה" קיחת"ית 
	רוהואה וא ןידה תתוארו וממהיפל הנ ;ןיינעה 

	-;
	"ןרקה" 
	מ לדגמתפק ילשמהמ

	"-; 
	 ןרקה" יקמההפ
	מ לדגמתפק תישיא

	-
	הדעו" פריאו"ת 
	הדעו תב ינש םיאפור וא רתוי הניאש לוכתל תא אפור ןרקה בקשע תא הטלחהה אושנ ,רוערעה םאו שקיב תימעה תונמל אפור ,ומעטמ הדעו שהנמת השולש םיאפור שדחא םהמ הנומי עטמם ימעה;ת 

	-
	הדעו" ופרתיא "םירוערעל 
	הדעו תיאופר יניינעל תונרק היסנפ כורמשתז לע ידי חהרב תיטרפ וא תיב ילוחם אבקפסמה ץרםי ורישש םיתנ לוהיתודעו ל פרויאוונוילע ת;ת 

	-; 
	"שדוח" 
	ק שדוח,יראדנל נמלולה ןייינאירוגרגה ח

	-
	ח"יב ישדו"חוט
	הב םישדוחאוה תימעה ם ימעחטובמ ת ;ןרקב 

	--1995;
	"ימואל חוטיב קוח" 
	[ ימואלה חוטיבה קוחסונ,]בלושמ ח ה"נשת

	"--2005;
	קוח תופוק "למג 
	יפה קוחחוק יפ םיתוריש לעםייסננ מג תופוק(תה ,)ל"סשה

	""-;--
	םותיח יאופר
	ךילה ותרגסמבש שרדנ דמעומה יהלתו תימע חטובמ רובעל תוקידב ,תויאופר לםותח לע רב תרהצהאיואיצמהל וא ת גונה םיכמסמםיע צמלרה וביאופ
	 "םוי" 
	ויע םותרדגהכ םיקס הה קרפברדגתו וגרה סקדוק לשלש היצל גאה קוש ףןוהו חוטיב ,וכסיח;ן "שרוי" 
	ימ שעבקנ וצב ריהשו וא וצ םויק צהאוו שונתינ לע ידי כרעהא תיטופיש מתכמסו ושרויכ לש מעית 

	;-
	לש וא נויסנפוא ר יכלש ושרו ש ריאשע למויסנפ וא תיה יפל ,רננעןיי
	 "דלי" 
	דחא :הלאמ 

	() , 300 ; () 
	א
	ונב בהיגולוי וא ואמהץמ קוחכ לש יסנפ,רנו שתבצק זההנק חהבשו לע יפ וינותנ
	וא נבוולויבהה וא יגמץמוא וחכימע לש קתוברל ,ת ש ימךות דלונ 
	ויומ רחאל םתימעה ת
	ב
	ונב גרוחה לש ,רנויסנפ שתבצק זההנק חהבשו לע יפ ,וינותנ וא ונב גרוחה לש ,תימע לבובד 

	-: 
	לכש ותסנרפ התייה ה לעימעטפ ברע תי.ותר י""םות 
	אהלאמ דח

	() 21 ()
	א
	ילש דל ש תימעלש וא רטפנ רנויסנפ פנשרטש רטאלמ םול ו 
	ש;םינ 
	ב
	 ןב לבגומ םעתו ןב וא רחבנ עתולבגומ ם שתימע ל .רטפנש 

	"-
	ובצ הרתי"הר
	ה ךסםיפסכ ושרהכזל םימלש ותו תימע מה ןרקבנכדעתהב םיםאת וארוהלת תז ןונק;ה 

	-; 
	-; 
	"דדמ" 
	יריחמה דדמל םןכרצ משתמסרפ הכשלה מהרטסיטטסל תיזכדמ לכ וא הקיש רחא דאובי ומוקמב

	-(-) , ;
	"בטומ" 
	ימ תימעהש וא פהרנויסנ עבק הבהעדו בתכב 
	ןלהל 
	הרותא טומבםי
	אההנורח צמוהשהא רקלן
	כזכל יאלבק ןרקהמ םיפסכ ומ רחאלםא ות אש ול ןיאםירי זהיאכל םצקםיריאש תבק .וא תימעה עב רנויסנפה ןפואב ופמרש ותאווצב הםירדס ברשא ולחלתק כהםיפס ןרקב ההיסנפ וצהואוה מאכרו נהמתח ומבעד רחואמ אתלרךי אהןורח וב ןתנ תימעה וא רנויסנפה והתאר טומםיב הרבחל הנמה,תל אריו הברותא אווצהה והכבטומ תארמעה יסכנו םיילוחי תמל וקיבטוםיעובקה ם האווצב תהבה תוארוהל םאצהאוו


	-: 
	 דעומ" אהעורי מה"הכז 
	אהלאמ דח

	() -
	א
	תוכנ יבגל 
	ובש דעומה פהימעה ךהכנל ת יפל יפלו הז ןונקת גה תעיבקופרה םרו.יא 

	() -
	ב
	תוומ יבגל 
	יטפה דעומהר ש;תימעה ל 

	-
	"קיסעמ" 
	דיגאת וא דיחי עשוידבו חטובממשו ,ןרקב םיוא שירפ פהל בייחתהששיר ג ימד םרובעומ;םיל 

	-23
	כרמ"מגתה ביו"םיל 
	דגהכרףיעסב ות 
	ל )ה(ופוק קוח;למג ת 

	"-; 
	בקמ"הבצק ל
	וא רנויסנפ מש יממ לבקןרקה בצקוא תוכנ ת םיריאש תבצקוניאש , מלבק םייק הבצק

	– 1 2018, 1 2018,. 
	לבקמ" הבצק "םייק 
	ימ לבקמש ןרקהמ תבצק תוכנ או תבצק םיריאש ןיגב עוריא הכזמ שערא ינפל םוי 
	ראוניב 
	וא סנפרנוי השלח לבקל תבצק זהנק נפלי םוי 
	אוניבר
	וא שארי לש חאדמ,םה כול אוה דוע זיאכ ואלהבצק הת

	-%25, 90 ; 
	"הכנ" 
	תימע חטובמ שחפלתו 
	מוכורש דובעל גפנע מתמח ובצמ רבה,יתואי כוהאצות ךכמ ניאו וסמגל דובעל בובעותד וא לכב בעהדו אתרח ההמיאתמ ול פלי ותלכשה
	הותרשכ או יסינוונ מבךש וקתהפ ועהלה לע 
	םימי םיירדנלק .םיפוצר תעיבק תוכנה היהת הבםאת חהלתטל םרוגה יאופרה לרהיטנוו פכבווף תוארוהל הז ןונקת

	-
	ח הכנ""יקל 
	ש הכנהכנ וניא ;אלמ 

	-%7590 
	הכנ" "אלמ 
	תימע חטובמ לשתוחפ 
	מוכורש בעלדו עגפנ מתמח ובצמ אירבה,יתו האצותכו ךכמ יאנו לגוסמ בעלדו ותדובעב וא לכב ובעהד אתרח יאתמהמה ול יפל כשה,ותל כהותרש וא ונויסינ שמבך וקתפה הלועה לע 
	םימי םיירדנלק .םיפוצר תעיבק תוכנה היהת הבםאת חהלתטל םרוגה יאופרה נוולרהטי ףופכבו ארוהלתו ;הז ןונקת 

	–
	נ"ועיס הכ"יד 
	 אלמ הכנ ה םרוגהשאופרתה יכ עבק יא וב ומייקמ דח:הלא ינש 

	() 4 6 , ; 
	א
	בצמ ירבותוא ודוקפתו רידוםי האצותכ ממ,הלח הנואת וא יוקיל בר,יתואי וניגבש אוה ניאו לגוסמ עצבל תוחוכב ומצע תולועפ ימוימו,תוי לותוחפ 
	תולועפ ותמך 
	תולועפה :תואבה וקלם ,בכשלו תהלשבל שפתהלו,ט ,ץחרתהל לוכאל ותותשל
	טולשל לע ,םירגוס הלו,דיינת רדגהכתועפהלא תול ש תוארוהבבקוממה ערעל הנכת תכיבל תינידועיס חוטי

	() – – 
	ב
	אוה שושת" נ."שפ לנעןיי הז 
	תושישת שפנ 
	העיגפ ותוליעפב גוקהתיביטינ לש הטובמח יריוהד יבותלוכ יאהוטקלטנ,תילא לוכהתל יוקיל הנבותב פישבו,טו יריהד יזבכןור טלחוו ךורא /ואו רצק רסוחו התואצמת בםוקמ ןמזבו הדםישרו חגשהה תיברמב שעתו ,הממיה התביסש מבצב יתואירב :ןוגכ אצלוא ,רמייה ורוצביטנמד תוש תו.תונ 

	-23 . -4,525 
	םוכס" הבצק "ירעזמ 
	הכגותרד ףיעסב 
	קוחל תופוק ,למג פכי היהיש בדעומ תםולש הבצקה ושארהנה
	עומברושיא ד הז ןונקת 
	;ח"ש 

	-133) 
	"תימע" 
	ימ ושרשהמ כזלותו הרתי ובצהר ןרקב וא ששי ול סיכיו ביחוטי ףופכב תוארוה ףיעס 
	()ב(
	ל;הז ןונקת 

	-
	טובמ תימע""ח 
	שיש תימע כ וליוסי חוטיבתוכנ ינוכיסל י וא יכסיב יוינוכיסל יחוט מ;תוו 

	-
	ימע"במ אל תו"חט 
	וניאש תימע תימע ;חטובמ

	-
	 תימע" עפ אל"לי 
	אש תימעיתימע ונ ;ליעפ 

	-
	ימע""ליעפ ת 
	ושמש תימעימד ולשב םימל ילומג;ןרקל ם 

	"-
	"-
	תימע" יאמצע
	,תימע המשםל ןרקל ימד םילומג אלל םולשת לש מדי םילומג דצמ קיסעמ בגלוי אוםת מדי וברל ,םילומגדבוע ת ,ריכש לומג ימד לשבפוהש םיןרקל ודק אלל כ םולשתימד לש דגנ םילומג דצמ ;וקיסעמ 

	-; 
	תימע" כש"רי 
	תימע שמשםימלת ודעב דימ םילומג ןרקל דגנכ םולשת ימד םילומג צמד וקיסעמ גלויב ואםת םילומג ימד


	-; "--%5-528 
	"רנויסנפ" 
	ימ לבקמש בצקז תןרקהמ הנק
	תבצק "םומינימ 
	הבצק הושמתמל יסנפלרנו וא ללכל יאשויר לש מעתי ,דחי סשוכהמ וושה ל
	שהמכר מב עצוממההיהיש יפכ ,קש ותבדעומב ףק יחתתל לשתומב .הבצקה םות רושיא דעונקהז ן 
	;ח"ש 

	"-: 
	וקממ הבצק"רחא ר 
	שמה הבצקמלתימעל תא יפל תהלאמ דח

	;1995 
	;1995 
	;1995 
	-

	'ה קרפ נואת()הדובע תו חלה קווטיבלה חה ,ימואה"נשת
	(א)

	TR
	םיכנה קוח וקישו םילומגת(ט"ישתה )ם ;1959 
	-

	(ב) 

	TR
	ומגתה קוחםיל יעגפנל תה ,הביא תולועפל"ש ;1970 
	-

	(ג) 

	TR
	הרטשמה קוח יפסנו םיכנ(א"משתה ,)ם ;1981 
	-

	(ד) 

	ב תוריש קוחית.1981 -וסהרה נ(יכיפסנו םא"משתה ,)ם
	ב תוריש קוחית.1981 -וסהרה נ(יכיפסנו םא"משתה ,)ם
	-

	(ה) 


	-; 
	תיביר" יפרוג"םי 
	תיביר לשב רוחיא בתרבעה םיפסכ עמהמתכר הנב,תיאק םסרפמש בשחה היללכ של ידמלארשי תנ ןמזל ןמזמ

	-; 
	"ריאש" 
	מלאו םותי ,ןהרוה

	-24 
	רועיש" כיוסי "יחוטיב 
	ועישה רסיכה יוטיבאתהב יחול םתוארוה ףיעס 
	ל;הז ןונקת

	 רכש" "חטובמ 
	 רכש" "חטובמ 
	-

	() -–")". -%2.51.%12.5%12.5. 
	א
	יבגל תימע שריכ 
	הקולח לש ימד גהמםילו ומלושש כרמלבי מגתהםילו דעב עהתימ רקלן לשב שדוח ,םיוסמ ישברוע ההתודקפ לרמיכב לומגתהםי ותואב וחהשד ןלהל( 
	ישערו חהלוקה ריכשל
	כבל ,הרקמ ועישרההקולח לריכש אל פיתח מ
	פתח רועיש הלחהקו כשלרי מ
	-
	ומאכעיש דומעי ,ררו ההקולח כשלרי יחה ךרוצלבוש לע 

	() -%16-%16–")". -%16, %.512. -%.512%.512. 
	ב
	יבגל תימע יאמצע 
	הקולח לש ימד מגהםילו יששםל תימעה ןרקל לשב שדוח סמםיו ב
	-
	אלא אם חיכוה ימעהת הרבחל הנמהתל מאבתועצ אתכמסא רשתימ יכ רועיש הדקפהה נושה מ
	הל(ןל 
	שרועי לחההקו צעלאמי
	כדעןו רכשה החטובמ השעי הלח דעומהמ ובש כוהיח תימעה הרבחל הנמהתל יכ רועיש הקפההד הנוש מ
	רומאכ זאו רועיש ולחההק יאמצעל היהי יפל עישרו ההקולח יאמצעל וילע והעיד התימע ולכב מהרק
	רועיש ההקולח יאמצעל אל פיתח מ
	-
	פתח ועישר הלחהקויאמצעל מ
	כ,רומא עידומ רועיש הקולחה יאמצעל רוצלך בושיחה לע 

	() -. 
	ג
	יבגל תימע םימלושמש לע ודי וא ולשב םימולשת ימרתו רוקממ השרפה דחא 
	שהכר חטובמה כמ יפרצמהדחא ל ה תורוקממהוחש ,השרפבש ספ יפלתואק יפל )ב( וא )א( הנעןיי

	--1-1
	רכש" חטובמ עמ"ןכדו 
	רכש חטובמ חמוקל דדמב דיהעו ב
	דוחבש םולשת ימד םילומגה מוולפכ דדמב עודיה ב
	חבנ ויבגלש שדוךרע חבושי שכועמ חטובמ רד;ןכ 

	ק רכש""עבו 
	ק רכש""עבו 
	-

	-4 : 
	גההוב ןיבמ וי אל ךא ,הלאםוכסמ רת וששל הו
	םימעפ רכשה וממהקשמב עצ

	() -12-12
	א
	עצוממ רכשה חטובמה עמהדוןכ ב
	חהםישדו וצרהפםי ורחאהםינ ומדקש עומלד יאהורע זמה,הכ םאו תימע במחטו דגוהר זככה ךשמל וחפת מ
	םישדוח ,םיפוצר היהי רכשה קהובע וממה לש עצשה רכחטובמ דועמהןכ וקתב.וז הפ 

	() -3
	ב
	עצוממ הכשר חטובמה עמהדוןכ ב
	וחהםישד וצרהםיפ ורחאהםינ שדקומ עומלד הוריאע מההכז וא רפסמב ישדוחהם ופלחש דעוממ תופרטצהה ןרקל וא דעוממ שודיח בהחוטי ןרקב אם וחפ ופלחדוח השולשמ תשהה דעוממ םיופרטצדיח וא תשו יבה;חוט 

	() 12 -12 
	ג
	עצוממ כשהר חטובמה דועמהןכ ב 
	םישדוחה ומדקש ל
	םישדוחה שינפל ורקת עוריאה מהוא הכז לכב וקתתורבחה תפ הל המדקש,ם הפוקתה יפל הצקןיבמ הר .םייתשה 

	, 
	, 
	יבגל תימע אלש ודקפוה בולש ימד םילומג שדוחב םיוסמ
	תימעהו ובמחט ןרקב הבםאת תוארוהל ןונקת הז תוארוהלו ההיחתה רדס,יתק היהי שהרכ עבוקה מעה לשדוח ותואב תי,ש רכשה בוקהוחש ןורחאה ע.ול בש 

	-2,-1995 
	רכש" עצוממ "קשמב 
	רכשה עצוממה ותועמשמכ פלי ףיעס 
	)ב( קוחל חוטיבה ימואלה חסונ[ ]בלושמ
	 ה"נשת 
	לנעןיי תואלמג יב ימדווטהיש יפכ ,חעמ היל ת;תע 


	-34. 
	ת"תפוק שכא"הר 
	הפוקת המבשהכל אל היהת כזתוא כליוסי יחוטיב יקלח וא אלמ ןרקב יפל עה,ןיינ שבלמ עוריאהכזטרופמכ , ףיעסב 

	""
	פוקתטבומ םימולשת תםיח
	-

	() 240 ,180 ,120 ,60 . 67 , 87, 87; 
	א
	הפוקת לש 
	םישדוח דעוממ האכזתו לתבצק קזהנ רשא םא להמבכה רטפנ נויסנפר רששכ וקתתפ םימולשת טבומםיח ויהי שיריאו זםיאכ לבקל תא השרפה ןיב צקבת זההנק לוששהמ ול םרט ותריטפ לןיב הבצקה םהש אכזםי הל תאזו עד םותל וקתההפ נשהשכר
	םא הלע וליג לש תימעה לע יגל 
	עומבד התואכז לתבצק זהנק םותבו תתפוק ולשתהםימ יחטבומהם רחבש
	וליג יהלע לע 
	תרצוק תתפוק הםימולשת מהטבוםיח פסמלר םישדוחה שםפוסב היהי יגל תימעה 

	() 240 ,180 ,120 ,60 -. 67 , 87, 
	ב
	הפוקת לש 
	םישדוח דעוממ האכזתו לתבצק קזהנ רשא םא להמבכה רטפנ נויסנפר שכרש וקתתפ םימולשת טבומםיח שוןיא ול יאש,םיר יויה הבטומ,םי וןיאב ומטיבם הרויםיש לע
	יפ ,ןיד םיאכז ךרעל מההןוו לש תבצק קזההנ המלושש לו םרט ותריטפ
	םא הלע וליג לש תימעה לע ליג 
	ומבדע תואכזה לתבצק זהנק וםותב תתפוק הםימולשת מהבוטםיח רחבש
	וליג הלעי לע 
	רצוקת תתפוק הםימולשת טבומהםיח רפסמל וחהםישד םפוסבש היהי ליג עהמית 

	;87 
	() 240 -. 
	ג
	הפוקת לש 
	םישדוח דעוממ כזהתוא לתבצק ןמלא לש תימע רשא םא המבהכל רטפנ ןמלא לש ,תימע יויה ומה,םיבט וןיאב מםיבטו הרויםיש על
	יפ ,ןיד זםיאכ ךרעל המהןוו לש בצקת יאשהשש םירהמלו םרט ול ותריטפ

	"-
	"ןונקת 
	תנקכ ,ןרקה ןוהיהיש יפ תעמ על;ת 

	--2014;
	ת"תונק לשתםימו לתפוק "למג 
	תונקת חוקיפה לע רישםיתו יפםייסננ תופוק( ()למגםימולשת לתפוק מג,)ל ה"עשתג

	-
	ת"פה תרק"תישדוח הדק 
	במ ךומנהא ןי:הל 

	() . 
	א
	רקתדקפה תישדוח הןרקל ת הפיקמ היסנפ

	()%22.83
	ב
	כר ללכמיבי רכשה דש יפכה חוויהב קיסעמםאת לקתתונ לשתםימו פוקל;למג ת 

	"--1964–4,326;₪ 
	תרקת הדקפה תישדוח לןרק היסנפ "הפיקמ 
	תרקת הדקפה שדוחתי התרדגהכ תבתונק סמ נכהסה כ(ושיאל םיללופוק לוהינו רכשתה ,)למג תד"
	ומב .ת רושיא דעונקהז ן 

	"
	רקה תאושת"ן 
	-

	() -
	א
	יבגל תימע 
	האושתה תרבטצמה לע יסכנ ןרקה העםידמו דגנכ החתבייהיתויו ימעלםית ה לולסמבהשרחבש העק ימעהוחמה ,תהב תבשםאת יחתה רדסהל;יתק 

	() -
	ב
	יבגל ילבקמ תואבצק 
	האושתה טצמהתרב לע ניסכ ןרקה מועהדםי דגנכ יחתהתויוביהי ילבקמל אבצקה לולסמב תושהרחבש העק בקמהבצקה לתבשוחמה , אתהבדסהל םיחתה ר;יתק 


	פרשנות
	פרשנות
	פרשנות

	.2 
	() , 
	א
	לכ אהרומ בןונקת ןושלב חידי עמשמו ףא ןושלב םיבר ,עמשמב לויה,ךפ םילימו ימבן כזר עמשמן ףא ןימ הבקנ ,עמשמב ךפיהלו
	אלא םא שי בןונקת הארוה תשרופמ חא,תר לכו ומאהר בןונקת שרופי אתהבם תוארוהל סהיחתה רד.יתק 

	() -1981,. 
	ב
	לכל ומחנ שאל רדגוה תבןונק הז אהת תועמשמה הונתעד ול קוחב תונשרפה "משתהא
	סהברד תהיתקיח וא ופמכטר תומוקמב םימיאתמה ב,ןונקת אלא םא כן עמתשמ ןושלמ בותכה וא רשקהמו רחא ןבומ

	() . 
	ג
	לכב שונא שוניא סומרד הבתוארו הןונקת לעפת רבחהה הנמהתל בהםאת לכל והתואר הסהדר יחתהתקי רהתויטנוול לןונקת ,הז קמבוהר לש הריתס בניןהי לןיב רוהתוא הןונקת לעפת הרבחה הנמהתל ןוקיתל תהנונק הב,םדק דעו ןוקיתל מאכרו יורבג והתואר סההרד החתיתקי ומאה.תור רבחהה מההנתל לא תויוכז הנקת אלו סכ םלשתוהל דוגינב םיפסהה תואררד תהיתקיח


	3.
	3.
	חובת נאמנות וטובת העמיתים 

	לוהינב ניסכ קתפו ,למגה ןתמב תוריש םיתימעל יולימבו ראש ידיקפתה יפל תוארוה קוח תופוק ,למג לעפת הרבחה נמההתל הנומאב הדיקשבו טלותב לכ דחא ימעהמ,םית אל הלפת ןיב הזתויוכ ומהונקת תואלם ו םיתימעידעת אללכ ף ןינע כולוקיש ל לע בוט ינפ.םת 
	לוהינב ניסכ קתפו ,למגה ןתמב תוריש םיתימעל יולימבו ראש ידיקפתה יפל תוארוה קוח תופוק ,למג לעפת הרבחה נמההתל הנומאב הדיקשבו טלותב לכ דחא ימעהמ,םית אל הלפת ןיב הזתויוכ ומהונקת תואלם ו םיתימעידעת אללכ ף ןינע כולוקיש ל לע בוט ינפ.םת 



	'-
	'-
	פרק ב
	ניהול וכלליות 

	ניהול הקרן
	ניהול הקרן
	ניהול הקרן

	.4 
	(). 
	א
	 איה ןרקה ןרק השדח היסנפ כתיללביקש ,א הלורושיא ת הנוממה לש

	() 
	ב
	לכ תואכז כמחו רומאה בןונקת ,הז עבקית הבםאת חסונל הןונקת יפכ שהיהי ומבדע עוריאה מהכזה דעומב וא פהא ,השירםא אל צפמב ןיושרו רחאתב תנקבו ןו.ויחפסנ 

	() 
	ג
	ןרקה להונת לע ידי הרבחה הנמהתל הבםאת ללכל תוארוה הסהרד תהיתקיח ,תויטנוולרה הויא תר היהיאשועפל תםשב ל .ןרקה 

	() 
	ד
	הרבחה נמההתל קפסת הנעמ תושירדל םיתימעה מוילבק ואבצקהת ןרקב בקלתל עדימ לעב הפ ל בתכבותויוכזה יבג בוחהוועובקה תוהל תתב ם.הז ןונק 

	() . 
	ה
	תימע אל היהי אכזי זלוכיתו יפל ןונקת ןרקה קר בלש יא דימעה לש רבחהה הנמהתל ולבתוח בוחבו םינמזהוב הל תועובקה תהז ןונקת


	מקורות ההכנסה של הקרן
	מקורות ההכנסה של הקרן
	מקורות ההכנסה של הקרן

	.5 
	: 
	נלי ןרקה יסכולבקת סכהופמכ םיפןלהל טר דבלב

	ומג ימדש םילתילשב ולבק ימעה,ןרקב םית אלינ רחד יוכעויש לוהינ ימבמה הרבחל ורהנ;תל
	ומג ימדש םילתילשב ולבק ימעה,ןרקב םית אלינ רחד יוכעויש לוהינ ימבמה הרבחל ורהנ;תל
	ומג ימדש םילתילשב ולבק ימעה,ןרקב םית אלינ רחד יוכעויש לוהינ ימבמה הרבחל ורהנ;תל
	)1( 

	ןרקה תאושת ימעל;םית
	ןרקה תאושת ימעל;םית
	)2( 

	ןרקה תאושת ילבקמל ;הבצק
	ןרקה תאושת ילבקמל ;הבצק
	)3( 

	יפסכתהש םסמב ולבקתרבעה תרג יפסכ ק ןיב םיתימעופו;למג ת
	יפסכתהש םסמב ולבקתרבעה תרג יפסכ ק ןיב םיתימעופו;למג ת
	)4( 

	יפ תיבירםירוג ר לכ ואתיבי אייוציפ ,תרח הוא רכש תנל יש הדמצהקתתובוח לשב ולב ;ןרקל
	יפ תיבירםירוג ר לכ ואתיבי אייוציפ ,תרח הוא רכש תנל יש הדמצהקתתובוח לשב ולב ;ןרקל
	)5( 

	שש םימולשתכ תועטב ומלוסב טרופמףיע 11 לןונקת; 
	שש םימולשתכ תועטב ומלוסב טרופמףיע 11 לןונקת; 
	)6( 

	ש םימולשתבממ ולבקתהשמ יחטרל ,הנובמרפ רזחה תוי;תופדוע ת
	ש םימולשתבממ ולבקתהשמ יחטרל ,הנובמרפ רזחה תוי;תופדוע ת
	)7( 

	םיפסכ תהשולבק קבןר כמחו הקיספ של ושרת פישותיט סומתכמ וא מןחוכ לש תוארוה
	םיפסכ תהשולבק קבןר כמחו הקיספ של ושרת פישותיט סומתכמ וא מןחוכ לש תוארוה
	)8( 


	סההה רדחתיטנוולרה יתקיו.ת 
	סההה רדחתיטנוולרה יתקיו.ת 


	תשלומים שחברה מנהלת רשאית להוציא מהקרן
	תשלומים שחברה מנהלת רשאית להוציא מהקרן
	תשלומים שחברה מנהלת רשאית להוציא מהקרן

	.6 
	: 
	הרבחה נמהלהןרקהמ איצוהל לכות ת פסכיהלא ךרוצל ם דבלב

	(1)-
	םולשת הבצק םיתימעל וא ריאשל,םהי וא םולשת דח
	ימעפ ימעל,םית ריאשל,םהי יבטומלהם ל ואשרויםהיהב לכהו ,םאת תוארוהל ןונקת ;הז 

	בעההר לש םיפסכ לש עמתי הבםאת לותשקב סמבגתר תרבעה כיפס םיתימע יבן ופוקת
	בעההר לש םיפסכ לש עמתי הבםאת לותשקב סמבגתר תרבעה כיפס םיתימע יבן ופוקת
	בעההר לש םיפסכ לש עמתי הבםאת לותשקב סמבגתר תרבעה כיפס םיתימע יבן ופוקת
	)2( 

	TR
	;למג 

	יפסכ םולשתם ש קיסעמלןרקב תימע ל; 
	יפסכ םולשתם ש קיסעמלןרקב תימע ל; 
	)3( 

	לוהינ ימד חלהנמה הרבתל ארוהל םאתהבתו ףיעס 8 ל;הז ןונקת
	לוהינ ימד חלהנמה הרבתל ארוהל םאתהבתו ףיעס 8 ל;הז ןונקת
	)4(

	וימרפבמל תט;הנשמ ח
	וימרפבמל תט;הנשמ ח
	)5( 

	שי תואצוהריועוציב לשב ת סכנב תואקסעהיסנפ ןרק י; 
	שי תואצוהריועוציב לשב ת סכנב תואקסעהיסנפ ןרק י; 
	)6( 

	םיפסכ וששומל ןרקהמ מחוכ הקיספ לש תושר ופישתיט תכמסומ וא ןחוכמ לש הוארות
	םיפסכ וששומל ןרקהמ מחוכ הקיספ לש תושר ופישתיט תכמסומ וא ןחוכמ לש הוארות
	)7( 


	סההה רדחתי.יתק 
	סההה רדחתי.יתק 


	מבטח משנה
	מבטח משנה
	מבטח משנה

	.7 
	() . 
	א
	הרבח הנמתלתיאשר רשקתהלםע חטבמ הנשמ לךרוצ רתשיכחוטיב הנשמ דגנכ נוכיסהיםב םייחוטיבהןרק

	() 
	ב
	ימד יבחוט שומלושי ןרקהמ חטבמל נשמה תבוטל יוסיכ יחוטיב ינפמ תוומ תוכנו לתימע ,ןרקב לא ולעי לע ימד חוטיבה יבגנהם תימעהמ ברובע ותוא וסיכי יחוטיב יפל ןונקת ,הז וניווכ ימדמ חוטיבה יבגנהם .תימעהמ 

	() 
	ג
	לכ מאהרו בףיעס ןטק )ב( ליעל אל לוחי יבגל בחוטי הנשמ דגנכ סינוכים דחוימ,םי ,ןוגכ סנוכיי ,הפורטסטק ונוסאס ,עבט תמ ינוכייב ימד .'ודכו המחלשב חוטוכיס לאכ םידחוימ םינמני רומ וכויסכנ .ןרקה 

	() , 
	ד
	שיעור
	היקף וסוג הכיסוי הביטוחי שנרכש לעמיתים ברקן אצל מבטח משנה יפורסמו בדף מרוכז באתר האינטרנט שכתובת:ו 

	.
	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.a 
	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.a 

	spx 
	spx 



	דמי ניהול
	דמי ניהול
	דמי ניהול

	.8 
	() 
	א
	ימד לוהינה שיובגי עמתימ ןרקב לבקממו הבצק אל ולעי לע ועישהםיר ברמהםיי קהםיעוב וארוהבת סההה רדחתי,יתק טרופמכ :ןלהל 

	(1), 01/02/2022-%0.04157(%0.5. 
	יבגל ילבקמ תואבצק
	טעמל םירנויסנפ שולחה ללבק תבצק זהנק חהםוימ ל 
	 ןכו יבגל שםיריא לש ירנויסנפם אכרומ 
	שרועי דוחיש אלש הלעי על 
	שיחבוב שכנה ךס ךותמ ,)יתנםיס ידמועהדגנכ ם הה ךסיובייחתומל תק ילבקןרקב תואבצ

	(1-01/02/2022 – %0.02497(%0.3,) . 
	)א יבגל םירנויסנפ ולחהש לבקל תבצק זהנק לחה מ
	וןכ יבגל יאשםיר לש םירנויסנפ כרומא 
	רועיש ישדוח אלש הלעי לע 
	חבבושי יתנש
	ךותמ ךס םיסכנה ועהךס דגנכ םידמ היחתהוביתוי ו םירנויסנפלםיריאש כרומא

	(2)-: 
	יבגל םיתימע 
	אתהבפמל םןלהל טרו

	() %1.05%(0.0871; 
	א
	ךותמ יההרת רובצהה השרהמו תוכזל התימע ןרקב ישרוע שדוחי חאדי לכל יהרתה צההרוב לש תימעה עי אלשהל לע 
	ש בושיחב)יתנ

	()%4; 
	ב
	 ימד ךותמ גהבעומה םילומרישב ןרקל םש רועיש תימע להלעי אל לע 

	() . 
	ב
	רועיש דימ נהלוהי יישהבג ךותמ רתיהה צההרוב ושרההמ תוכזל ימעת הכנ ןרקב אל הלעי לע עישור ש לוהינה ימדהמ הבגנתימע רטבל ךפה םהכנ


	ניהול ועדכון יתרה צבורה
	ניהול ועדכון יתרה צבורה
	ניהול ועדכון יתרה צבורה

	.9 
	זלוכלכ לש ות ימעת ןרקב תאכז תרתי להונוצ תא הרובשר עתןכדו תהבכל םא:הלא ל 
	זלוכלכ לש ות ימעת ןרקב תאכז תרתי להונוצ תא הרובשר עתןכדו תהבכל םא:הלא ל 

	(1)
	ומג ימדםיל וא ודקפוהש זנשה תבוטל ופקימעאל תנש רחימדמ וכו לומגיהינ ימד ולא ם; לו 

	(2)
	נ ימדוהינש לתיהמ ובגהר ה לש הרובצה;תימע 

	(3); (4)
	ש חוטיב ימדשב ובגנתימע ל חטובמ
	וקלח לש עהתימ תאושתב ןרקה אתהבם לולסמל ההשתועק ובש נמהותל ותרתי ובצהרה 

	; 
	שתימעה ל

	(5); (6); (7)
	ש םיפסכךשמ תימעה
	ש םיפסכשי נלוכותרתימ ת ה לש הרובצהשב תימעשת לומלושש םימול ש וא תועטבאל ןידכ
	ש םיפסכעוהןרקה לא ורב או בקעב הנממב תותשק כ תרבעהל תימעתופוק ןיב םיפס ;למג 

	(8)
	וע רועישףד אוטקא ןוערג וא;יר 

	(9)
	יפסכם ךשמש ש קיסעמע ל;תימ 

	(10)
	םיפסכ ששי תוכנל ותרתימ צההרוב לש מעתי לשב בוח בןיג וולההא קש,לבי ףופכב וארוהלת סההה רדחתי;יתק 

	(11)
	םיפסכ ששי תוכנל וא והלסףי הרתיל ההרובצ חוכמ ספהקי לש תושר תיטופיש מותכמס או ה לש ןחוכמוסהה תואררד יחתה.יתק 


	חובת גילוי של העמית
	חובת גילוי של העמית
	חובת גילוי של העמית

	.10 
	,תימע לבקמ ,הבצק ,ריאש שרוי וא ומבט יפל ןונקת הז וןכ עמקיס וא קיסעמ בעשלר לש ,תימע ציוגי נפבי הרבחה נמההתל לכ ךמסמ וא ריהצת יש,ושקבת םשל הכותח םיטרפ ספוטב וא כבל השירד שתלםול יפל .הז ןונקת 
	,תימע לבקמ ,הבצק ,ריאש שרוי וא ומבט יפל ןונקת הז וןכ עמקיס וא קיסעמ בעשלר לש ,תימע ציוגי נפבי הרבחה נמההתל לכ ךמסמ וא ריהצת יש,ושקבת םשל הכותח םיטרפ ספוטב וא כבל השירד שתלםול יפל .הז ןונקת 


	תשלומים ששולמו בטעות
	תשלומים ששולמו בטעות
	תשלומים ששולמו בטעות

	.11 
	() , . 
	א
	לביק םדא ןרקהמ זתויוכ וא םימולשת םהשלכ דוגינב תוארוהל סההרד תהיתקיח וא תוארוה תהונקן
	ןיב םא עטהבהי יבן םא תבםו ,בל לטבתת זהוכת וא חקל תוכזה השגשו וגינבד הלתוארו דסההר הקיחתתי וא רוהתוא ה.ןונקת הרבחה הנמהתל היהת רתיאש שורדל רזחה םימוכס וששמלו ול ןמ ןרקה וא תוכנל מםולשת הבצק וא לכמ כסםו דומעיש זלותוכ תא הםולשת וששםל דוגינב רוהלתוא סההרד החתיתקי או ה תוארוהקתדעומ ןיב ןונ הולשתדעומ ןיבל לעופב ם נהכירזחהה וא יו

	() , , -1961
	ב
	ושםל םדאל םוכס מאכרו ףיעסב ןטק )א( דוגינב רוהלתוא רדסהה תהיתקיח וא תוארוה הןונקת
	תיאשר בחההר הנמהתל שורדל תתפסו שרפהי מצההד רותיבי בהםאת קוחל יספתק ריבית הדמצהו
	"כשתא
	בעוישור ליסכנ .ןרקה ואו,םל םא תועטה התייה לש הרבחה נמהה,תל ישרפה דמצההה רהושי תיבילובחה ידי לע ומלהנמה הר.ת 


	11
	11
	.א הודעה לע יציאה מחוץ לישראל והמצאת אישור חיים 

	() ; 
	א
	לבקמ קצהב יודעי חלהרב מהנהתל לעיצאיתו חמץוללארשי לקתהפו עההלו לעשיהש חדושםי

	() ,, ,. 
	ב
	לבקמ קצהב שהוהה חמץולילארש קתלהפו צרהפו הלועה לעשיהש חדושםי
	מיצאי חלהרב מההנתל לש רקהןאישרו חםיי
	לכב צחישהנ דע שהנ
	בםאתה רדלתשי בחההר ההנמתל יפל הרדסה החתקיתי

	() " ,"–, . 
	ג
	נעלןיי סעףי הז
	לבקמ קצהב
	יסנפרנו
	ימ לבקמש מרקהן תבצק אשריםי וא ימ לבקמש מרקהן תבצק כנתו


	שינוי גיל
	שינוי גיל
	שינוי גיל

	.12 
	יוניש םושירב ליגה תויוכזל ומהתונק יפל ןונקת הז עיהש לע ידוס פקס ןיד או הלחהט לש תושר תיטופיש או סומ תילהנמ.תכמ 
	יוניש םושירב ליגה תויוכזל ומהתונק יפל ןונקת הז עיהש לע ידוס פקס ןיד או הלחהט לש תושר תיטופיש או סומ תילהנמ.תכמ 



	'-
	'-
	פרק ג
	הצטרפות ותשלום דמי גמולים לקרן 

	הצטרפות או חידוש פעילות בקרן
	הצטרפות או חידוש פעילות בקרן
	הצטרפות או חידוש פעילות בקרן

	.13 
	() 12 – ,) 
	א
	תופרטצה ןרקל וא שודיח חוטיב ןרקב רחאל הפוקת הלועה לע 
	םישדוח דעומהמ שבו קיספה ימעהת תויהל תימע חטובמ ןרקב ןלהל( 
	חדיוש ביטחו
	עייהש הבםאת בלתשק ופרטצהת ידי לע האלמ ימעה.ת 

	()
	ב
	 דעומ רטצההעומ וא תופח דשודי חוטיבה שןרקב תימע ל היהי דעומה ה ובשומלשו לכ תולועפה הלשיפל ,ןל :רחואמה 

	(1)
	ב תלבקופרטצה תשקלמ תש הא;תימעה ל 

	(2)
	ארושי רבחההנמה הוריצל תלוא תימעה ף חלוחוטיב שודי ;ןרקב 

	(3)
	ימד תרבעה ילומגב ןרקל םתימעה ןיג אתהבטרופמל ם :ןלהל 

	() -; 
	א
	יבגל תימע שיכר
	הולבקת גבןיהתימעימד מגםילוןרקב אובקתהלהתובייחתה מוקיסעמ לש תימעה תרבעהל םימולשת וניגב דבלבו השםולשת רבעוי ןרקל ינש ךלהמב ועה םישדוחהםיבק ומלק דעהה תלבחתבייתו

	() -. 
	ב
	יבגל תימע יאמצע 
	הקתולב ןיגב המעתי םימולשת ןרקב וא רההאש ויחלב שחןוב וא איעצמ םולשת ,רחא ועצמאבםת ודקפוי םימולשת ,וניגב דבלבו שתהשולם ןרקל רבעוי בשדוחה ךלהמ בקועה דעומל רהה תלבקאשה יעצמא וא הולשתרחאה ם

	() 14 
	ג
	הרבחה נמההתל רשאת וא החדת תא בתשק פרטצההתו וא תא בתשק שודיח בהחוטי תבוך 
	םימי וממדע בקתל בתשק .תימעה לע ףא ,רומאה העציב הרבחה הנמהתל םותיח יאופר מעלי,ת רשאת וא תהחד תא קבתש ופרטצההת וא תא קבתש שודיחה בהםאת םידעומל רופמהםיט ףיעסב .)ד( ןטק 

	() . 3530 90 . 90 . 
	ד
	הרבח להנמת שרתיא עצבל םותיח פריאו יאנתכ תופרטצהל ןרקל וא ודיחלש בחוטי קברן
	הרבחה נמההידות תלימעל עע תה ךילה תואצות לםותיח ופרהוא יא הוגרחהפמכ ועבקנש תסב טרויעף 
	,)ב( תאזו דע 
	םימי דעוממ בקתל לכ םיכמסמה השרדש חהרבה הנמהתל תימעהמ בגא להיך הםותיח פרהיאו ךא אל אירחו תמםו 
	םוי דעוממ בקתל בתשק תופרטצהה ןרקל וא דעוממ תלבק בתשק שודיח חוטיבה קבןר
	האצמ בחההר הנמהתל יכ הניא הלוכי לעידוה תימעל לע תואצות ילההך ומאכר םותב 
	םוי ממעוד בקתל שקבת טצההתופר וא ודיחש בה,חוטי כדעתן תא תימעה ואתוד ה תוכשמתהלה ךיה םותיחפרטהו יאוםימע לךכ

	() 10 . 
	ה
	הרבח הנמתל שתחל תימעל העדוה לע ופוריצ ןרקל נפההיס ךותב 
	םימי דעוממ תופרטצהו וממ ואדיח דעשו יבהןרקב חוט

	() 18. 18 
	ו
	רומאה יעסבף הז אל לוחי הבםייקת הרומא ףיעסב 
	הבםאתלרומא סבףיע 
	עומד תופרטצהה לש תימע ןרקב היהי ומדע עהתרב ימד לומגםי ןרקל יקמההפ ןיגב מעהתי הבםאת פמלורט :ןלהל 

	(1)– , 
	לגבי עמית שכיר 
	המועד שבו התקבלו בגין העמית דמי גמולים בקרן המקיפה בסכום חודשי העולה על תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסהי מקיפה או התקבלה התחייבות ממעסיקו של העמית להבערת תשלומםי בגינו לקןר או לקרן המקיפה
	בסכום העוהל על תקרת ההפדקה החודשית לקרן פנסיה קמיפה ובלבד שהתשלום יובער לקרן במלהך שני החודשים הועקבים למועק דבלת ההתחיביו;ת 

	(2)– , , , 
	לגבי עמתי צעמאי 
	המועד שבו התקבול בגין העמתי תשלומים בקרן המקיפה סבכום חודשי העוהל לע תקרת ההפקדה החדושית לקרן נפסיה מקיפה או הרשאה לחיוב חשבון או אמצעי תשלום אחר לתשלום לקרן או לתשולם לקרן המיקפה
	בסכום חודשי העולה על קתרת ההפקדה החודשית לרקן פנסיה מקיפה
	באמצעוםת יופקדו תשולמים בגינו
	ובלבד שהתשלום יעובר לקרן במהלך החודש העוקב למועד קבלת ההרשאה או אמצעי התשולם האח.ר 

	מבוטל
	מבוטל
	מבוטל
	.14 

	עמית שמופרשים בגינו דמי גמולים ממספר מקורות
	עמית שמופרשים בגינו דמי גמולים ממספר מקורות
	.15 


	() . 
	א
	היכיוס יבהיחוט לוחיש לע עתימ ישרפומשם וניגב ימד םילומג רפסממ ,תורוקמ תוברל קיסעמים ושםינ וא ובעהד תפסונ עכ,יאמצ היהי בהםאת לולסמל חוטיבה אהןורח רחבש אלא םא העבקנ הארוה ב תרחאהז ןונקת

	() 33 
	ב
	ליג יחתתל כהיוסי בהיחוטי לש תימע אכרומ ףיעסב ןטק )א( דומעי לע ליגה שעבקנ תימעל יפל ףיעס 
	תל.הז ןונק 

	בוטל
	בוטל
	בוטל
	.16 

	דמי גמולים המשתלמים בדיעבד
	דמי גמולים המשתלמים בדיעבד
	.17 


	() 
	א
	ומג ימדםיל ומלושש ת ןיגבקה הפוקתמדו ומלולשתה דעזיי םע ופקדי לי ןרקה דוחלניגבש םישם ,ומלוש יפל התארו שמהםל .בתכב בדעהר הארוה מאכו,ר ופקזיי ימד םילומגה בהקולח שהוו דוחלישם ופלחש יחתמתל שתנ סמה הבש הדקפוו םיפסכה וא דעוממ ההדקפה רחאה,ןו הפוקתה קהצרה הינבמינמב .םםישדוחה ןי כי רומאלכיחה לובש שדו פוהה ימד ודקלומג.םי 

	() 13. 
	ב
	ימד גםילומ כרומא לא יונק תימעל יוסיכ ביחוטי שבל הפוקת שדקהמ דעומל מולשתם וקתהופה המדקש ומלדע הםולשת אל אובת נמבןיי תתפוק כאההרש אלו אובת נמבןיי שדוחהםי ךרוצל ושיחב רכשה עבוקה וןכ אל ניווכ הניגב תוילע יוסיכ יב.יחוט ומכ ,ןכ ליג תיחתל הסיכיו יחוטיבה לש מעית שמהםל רקלן וא ומלושש וניגב ןרקל דימ םילומג ובער הפוקת קשהמד דעומל שת,םמול היהי יגל תימעה עומבד שתה.םול רומאה ףיעסב ןטק הז אל חילו יבגל תימע דעומבש ההתופרטצ וא יחודש חוטיבה יננתה תובייחתה ולש וא לש עמוקיס תרבעהל םימולשת יגבונ הבםאת סלףיע 
	,)ב( תאזו סחיב שדוחל בקועה עומלד בקתל רהה,האש יבגל מעתי ,יאמצע וא סחיב שלינ םישדוחה יבקועהם טצהה דעומלשודיח וא תופר יבגל ,חוטיבה כש תימערי

	() 
	ג
	תימע שמהםל ןרקל וא ומלושש וניגב ןרקל ימד םילומג רובע הפוקת המדקש דעומל מולשתם אל היהי זיאכ גב האושתלןי ומג ימדא םילוחה רובע ,ולדישומדק רשא ם קפהה דעומל.הד 


	העברת הפקדות מהקרן המקיפה
	העברת הפקדות מהקרן המקיפה
	העברת הפקדות מהקרן המקיפה

	.18 
	() , . 
	א
	ימד ומגםיל ומלושש לשב תימע ןרקל ההפיקמ
	ילועהם לע תרקת הדקפהה וחהתישד רקלן היסנפ הפיקמ וא לע תרקת הדקפהה קברן הפיקמה להכנ ,יקלח וא ימד םילומג וששומל ןרקב קמההפי לשב הכנ למא ,ןרקב בעויור שחלןוב לע םש תימעה ןרקב דע םויל ישימחה שדוחב בקועה דוחלש שבו העצוב הקפהילומג ימד .הד,רומאכ ם בעוירי ווריש,ןרקל ת י אלוובגי יגבנלוהינ ימד ם ןרקב הפיקמה

	() , 
	ב
	ועישר מדי נהלוהי גנההב מן תיההר צההרוב רוקמשה בםימולשת בעוהשור רקהמן יקמההפ שחלןוב מעהתי ןרקב
	אל הלעי לע רועיש ימד נהוהיל הבגנה ןמ ההרתי ובצההר לש תימעה קברן 

	, , 
	הפיקמה
	אלא םא םכוס פמתושרו םע הע,תימ וקיסעמ או וגראן בועםיד גציימה ואות
	רועיש ימד ינוהל .רחא 

	() , 
	ג
	רועיש דימ נהלוהי הבגנה ךותמ מולשתהםי בעוהשור ןרקהמ יקמהפה שחלןוב עהמתי ןרקב
	אל הלעי לע ךומנה ,ןיבמ שרועי ימד הינהלו הבגנה ןמ הםימולשת מהםירבעו ןרקל הפיקמה וא ישוער ימד לוהינה םייברמה ,ןרקב אלא םא םכוס תושרופמ םע ,תימעה סעמוקי וא אןוגר םידבוע גציימה תואו ד רועישינ ימוה.רחא ל 

	() 14 
	ד
	הרבח להנמת עידות תימעל בתכב לע התרבע הםיפסכ ,ןרקל ימד נהלוהי םיבגנה ונממ ,ןרקב ורדעה וא יקומו לש יכיוס יחוטיב ןיגב חקל רכשה משונמ םימלושמ ימד ומגהםיל ,ןרקל קמבוהר לש רדעיה סיכיו יחוטיב םג לע שפאהתור עהתדמו ינפב התימע כרלשו יוסיכ יביחוט בלש כשהר אהמור ככ ןרקבנש ליותב תאזו ,ןתך 
	המ םימיובש דעומ עוהיפסכה ורבירומאה םארל םוש.ןרקל הנ 

	() , () , , 19(()1) (8) . 19(()9) , 
	ה
	תימע רשא ורבעוה וניגב להנושאר ימד םילומג ןרקל
	הבםאת מאלרו ףיעסב 
	א
	אלו רחב לולסמב שההעק ימדל גהםילומ שורבעוי ןרקל
	לוחי וילע ןרקב לסמלו העקשהה ליבקמה מללולס העקשה לחש לע ימד לומגהםי מלושישו ןרקל קמההפי
	הבםאת ףיעסל 
	א
	דע 
	לןונקת קהרן לוןונקת ןרקה הפיקמה
	מעתי רומאכ עשל ימד ילומגהם םימלושמה וניגב ןרקל הפיקמה לח לסמול העקשה הבםאת ףיעסל 
	א
	לקתןונ ןרקה קמההפי
	לוחי ילעו ןרקב ולסמל שהתועק רברית 

	19(()1) . , , , , . 
	מלדח הבםאת ףיעסל 
	א
	ןרקב
	יוניש לש לולסמ עקשהה קבןר יקמההפ
	לכב דעומ
	לאחר תרבעה דימ םילומג ושארלהנ ןרקל
	אל לוחי סחיב ללולסמ קשהההע ןרקב
	לאא םא שקיב התימע ליחהל תא יוניש לולסמ הההעקש םג ןרקב



	'– 
	'– 
	פרק ד
	השקעות 

	מסלולי השקעה לעמיתים
	מסלולי השקעה לעמיתים
	מסלולי השקעה לעמיתים

	.19 
	() , 
	א
	יפסכ עהתימםי ועקשוי בדחא ילולסממ העקשהה הםיטרופמ ןלהל
	ולהוניו תהבםא ינידמלתו הרבחה נמההרשא תל קיתעב ופכבהל ףוהנוממה תואר יבמ ותואל סח:לולס 

	(1)-,) : 
	ולסמעקשה לויג יולת תןלהל( ל 
	סמללו קשהעתו בחמה תרירלד
	ןלהל טרופמכ

	() 50 -; 
	א
	גמלד פקמתשמלהמי לנבי
	מוהט 
	יפסכ ןרקה לולסמב עקשויו אתהבם הלתוטלח הנהתל הרבחה לעו יפ וקישל התעד לש ותדע עקשההתו הב,בשחת ןיב ליגב ,רתיהיא ב םיחטובמהלולסמ רוהוסהה תואה רדחתויהיש יפכ יתקי מתע תעל

	() 50 60-; 
	ב
	גמלד קמתפ שמלהמי ינבל 
	דע 
	יפסכ ןרקה לולסמב עקשויו הבםאת הלתוטלח הנהתל הרבחה לעו יפ וקישל התעד לש ותדע עקשההתו הב,בשחת ןיב ליגב ,רתיהיא ב םיחטובמהלולסמ רוהוסהה תואה רדחתויהיש יפכ יתקי מתע תעל

	() 60 60 44)-. 
	ג
	גמלד קמתפ שמלהמי בלינ 
	הלעמו ליגמ( 
	דעו דעומל כזהאתו הןושאר בקלתלבצקתזהנקדגהכותרףיעסב 
	יפסכ ןרקהלולסמב ועקשוי תהבםאהלתוטלח הנהתל הרבחה לעו יפ וקישל התעד לש ותדע עקשההתו הב,בשחת ןיב ליגב ,רתיהיא ב םיחטובמהלולסמ רוהוסהה תואה רדחתויהיש יפכ יתקי מתע תעל

	-10 -10 -10 , . 191
	תרבעה הפסכםי לש תימע רשא עיגה יגלל לעהןוי חווטב יגה,םיל מלולסמ ההעקשה הלח ילעו לולסמל הההעקש שלח חווטב םיליגה אבה ,וירחא עצובת ב
	לשדוח שדוחב ובש גהיע תימעה ליגל לעהןוי וטבשחו יגה.םיל כלכ שה
	שדוחל ניאו םוי סע,םיק עצובת עההברה םויב הםיקסע שארהןו ועהבק ל
	וחל.שד ברקמה בו עדונ ןרקל כי תימעה טפנ,ר שיארו סכהםיפ סמבלול העקשהה יפכ השהי ומבדע ובש הבעוהר ןרקל ההדוהע לע יטפהרה מאכור אלו בעויור ללולסמ קשהההע שלח ווטבח םיליגה ,אבה םג םא יפל ךיראת ותדיל לש תימעה
	מ וליגיגה חווטל םיאתםיל אבה
	לע ףא ,רומאה תימע יאשר רוחבל לסמבול העקשה םיפיעסבש 
	()א(
	)א() דע )ג( םג אם וליג וניא וטבחו םיליגה הםיאתמ ולסמלל קשהההע או שקבל כי אל רבעוי ללולסמ קשההעה יאתמהליגל םו יגל ועיגה םעלעה לטב ןוייליגה חוולסמב םוהעקשהה ל חה.וילע ל 

	(2)– 
	גמלד קמפת שמלהמי מתוינ 
	ניסכ לולסמה יויה םיפושח ינמלתו ץראב בוחו,ל" 

	%120
	לוא הלעי לע 
	נמיסכ .לולסמה הפישח נליסכם

	75%
	-

	, . (3)– %75-01/01/2016, , 
	ומאכר גשות מאבתועצ ההעקש ימבשןיר
	ב,םירזגנ בתודועת ,לס בתונרק תונמאנ וא רקבנות .העקשה תיתרםיסכנה תעקשוףופכב תוארוהל ידה,ןףופכבו שללוקיהתעד לשדעותשההתועק
	גמלד פקמתילשמהמלקשי וטחוקרצ 
	יפסכ ןרקהלולסמב ועקשוי תהבםאהלתוטלח הנהתל בחההר רוהותוא ההרדס תהיתקיח יפכ הישוי מתע תעל בלבוד שחפלות 
	פסכמי ןרקה נמהלהוםי לולסמב ז,ה ועקשוי גאבח" לש ידמתנ לארשי קפותונוד אשר חווטה דפלןוי םהיבגל אל יהלע לע .הנש הלח מ
	ניסכ הלולסמ יהיו יפושחם םיסכנל האב,םי יאשםנ מצ:םידו פתונודק ש,םיילק ולמתו תויתלשממ
	להואוות קשתויל ח"גאו 

	%120
	אלו הלעי על 

	75%
	-

	, . 
	נמיסכ לסמה,לויאשםנמשוםיעקגאבח".תודעוימ ניסכהולסמליויהחפושםי םיסכנלרופמהםיט ליעל ךשמש יחהםי עצוממה םהלש וניא הלוע לע .הנש הפישח םיסכנל כרומא ותשג מאבתועצ ההעקש ןירשימב
	ב,םירזגנ תודועתב ,לס בתונרק וא תונמאנ בתונרק ה.העקש יתרת נהיסכשות םעק ופכבהל ףו,ןידה תואר ופכבווקישל ףהתעד ל שהה תדעו לשתועק

	רועישב ישחהפ אלש פיתח מ 
	רועישב ישחהפ אלש פיתח מ 

	שתוילק תוריחס ןניאשו ,תוריחס רועישב הפישח אלש פיתח מ 
	שתוילק תוריחס ןניאשו ,תוריחס רועישב הפישח אלש פיתח מ 

	(4)– 
	גמלד פקמת ילשמהמ אח"ג 
	ניסכ לולסמה יויהםיפושחנליסכםםיאבה אברץבו:ל"וח ח"גא תוריחס שוןניא ,תוריחס ינע" ,םיירחסמ תואוולה ניאשן ,תוריחס גאח" מהלרה 

	%120. 
	אלו לעיה לע 
	נמיסכ לולסמה
	שחיפה

	75%
	-

	ודקפו,תונ שברועי ישחהפ אלש פיתח מ
	ודקפו,תונ שברועי ישחהפ אלש פיתח מ

	(5)– (6)S&P500-S&P500, %100. (7)-, "", ", -%75%120. . () (, ,) . 3 . . (8)–-, %75%100, "", , , , . , 12 , , , . . (9)1 2016)-. 
	םיסכנל ומאכר גשות מאבתועצ העקשה מב,ןירשי גנבז,םיר תודועתב ,לס בתונרק תונמאנ או בתונרק .העקשה תרתי כנהםיס עקשות בףופכ תוארוהל ,ןידה וףופכב לוקישל התעד לש דעות שהה.תועק 
	גמלד קמפת שמלהמי ההכל 
	ניסכ לולסמה היוי םיפושח נליסכם םיגוסמ נושםיףופכב והלרתואןידה וכבףופיללכל הכלהההיהידות.דבלב ההשתועקלולסמב הנייהת מסבהתוכ בוהתוירחא לבהתידע לש ותדע שההתועק והרבחה הנמהתל היהת ייחתב ועפלל בתונמאנ לע יפ םיתימעה לולסמב .הז תאשה ושתההא לולסמב ומבגתל ךכב ששההתועק בו ופופכיללכל ת הכלהה יהדוה.תי 
	גמלד פקמתילשמהמהקחממדד
	ניסכ לולסמה ובקעירחא מדד
	רועישב ישחפה לש 
	נמיסכ לסמה.לו ניסכ סמהלול םיבקועה רחא דמהד ופמכטר ליעל יויה לכ ניסכ לולסמה טעמל רועיש נהמסכםי רשא ועקשוי מוזמבםינ צלךרו ופיטל ודקפהבמ ,תשהו תוכיתורבע םיפסכ
	לדגמ מתפק שמלהמי מבלוש סריח 
	יסכנ הלולסמ ויהי םיפושח לליהמת לש ינמתו
	גא
	ח וקינרצנ גאו
	ח שממתלי
	ץראב וחבו
	ל
	רועישב חשהפי אלש חפית מ
	אלו הלעי לע 
	נמיסכ לולסמה
	שחהפי םיסכנל כרומא גשות במאתועצ העקשה םיסכנב חסםירי בלבד
	העקשהה היושע הלעצבת ןה ימבשןיר 
	נביסכ סיסב
	הון מאבתועצ העקשה רזגנבםי 
	ברלות םיזוח םיידיתע
	תויצפוא כויבת תויצפוא ותוברל םירזגנ אל םיריחס ארש םישמשמ לרציכ יגודר םירזגנו אל םיריחס רשא םיווש רזגנ סכנמ סיסב יחסר
	בתונרק לס בותונרק תונמאנ
	תרתי םיסכנה עקשות מוזמבםינ יפותונודק השודקפו הפוקתל הניאש הלוע לע 
	םישדוח עוממד דקפהםת
	ההעקש לולסמב הז היושע יהלתו הפושח ינוכיסל עבטמ
	לדגמ קמתפ שמלהמי עובק מדדםי 
	גמשי 
	יסכנ לולסמה
	עישברו אלש פיתח מ
	-
	אלו הלעי לע 
	ובקעי רחא ידדמ תוינמ וא גא
	ח וקינרצנ וא גא
	ח מתולשמ
	וא בוליש םהיניב
	הכרדגםת בלוכשא ילולסמם יקחמ דמםיד
	לכלו התוחפ שולשבה דמדםי מאכרו
	מאבתועצםירישכמ יבקוע דדמ
	תרתי םיסכנה
	מלטע רועיש םיסכנהמ ישקשוע ירזגנבם משמהםיש לרציכ דיג,רו במוזמםינ יפותונודק ודקפוהש הפוקתל ניאשה הלוע לע 
	ישדוחם דעוממ קפהד,םת ךרוצל לופיט טיבבנוחתו ןיגב םירזגנ
	התודקפ
	תוכישמ הורבעתו יפסכם
	ובקעי רחא םידדמ ושםינ ףופכב הלארותו ןידה
	קעיהב רחא דדמםי ומאכר היושע יהלות הפושח סלנוכיי עבטמ
	גמלדמתפק שמלהמי לכיל טצההש(פרתו וילא רגסנה םויב 
	וניברא
	סכני לולסמה יויה םיפושח םיסכנל םיגוסמ ושםינ ףופכב והלתואר ,ןידה ובףופכ לוקישל התעד של דעועקשהה תתו

	() 9) 
	ב
	בוירה כי לכ םילולסמה הםיטרופמ עסבףי ,הז טעמל לולסמה הפמטרו ספבהק ()א(
	הייו ותפםיח תופרטצהל םיתימע לכב .תע 

	() 
	ג
	לע ףא אהומר ףיעסב ,)ב( סכהםיפ מהםישמש יוסיכל יחתהתויוביהי לש רקהן ילבקמל קצבה 

	191) (9,) 
	םיאכזלו לצקהב ,םימייק אל ולהוני ולסמביל העקשהה םיטרופמה עסבםיפי 
	()א(
	דע 
	ףא םא 

	20()13. 
	תימעה חבר ילולסמב שההעק ולא נלהילו תרתי הכזתוא ובצההר לע .ומש כהסםיפ הל"נ הוניול ילולסמבל םיפ םיפיעס 
	א(
	( דע )
	ה יפל ,)נעןיי


	מסלולי השקעה למקבלי קצבה
	מסלולי השקעה למקבלי קצבה
	מסלולי השקעה למקבלי קצבה

	.20 
	() 
	א
	יפסכ הןרק ןיגב ילבקמ ההבצק ועקשוי דחאב לסממילו העקשהה רופמהםיט ל,ןלה להוניוו אתהבהרבחה תוינידמל ם הנמהרשא תל ףופכב עבקית תוארוהל מהיב הנומאל סחותו :לולסמ 

	(1)– -
	גמלד קמתפ שמילמהלבקמלי הבצק 
	ניסכ הלולסמ יויה שחםיפו םיסכנל גוסמים ושםינ כבףופ תוארוהל ידהן בוףופכ ישללוק התעד של ותדע העקשה.תו לולסמה מדעוי ללבקמ א וניאש הבצקמ דחהלא 
	בקמייק הבצק ל. ם

	(2)– 
	גמלד קמתפ שמהמיל לבקמליקצהב ייקמים
	ניסכ הלולסמ יויה םיפושח נליסכם םיגוסמ ושםינ ףופכב רוהלאתו ידהן פכבוףו לוקישל דהתע לש ותדע שהה.תועק לולסמה דעוימ לבקמל .םימייק הבצק 

	(3)– 
	גמלד קמתפ שמילהמ הכלה מלבקיל בצקה
	ניסכ לולסמה יויה םיפושח נליסכם םיגוסמ 

	ושםינ ףופכב תוארוהל ןידה לוקישלו התעד לש ותדע ההשתועק ףופכבו יללכל הההכל הוהיידת .דבלב לסמהלו דעוימ קמללב הבצק רחבש בלולסמ זה דעומב זהאכתו בקלתל הבצקה ויאנו בקמהבצק ל .םייק 
	ושםינ ףופכב תוארוהל ןידה לוקישלו התעד לש ותדע ההשתועק ףופכבו יללכל הההכל הוהיידת .דבלב לסמהלו דעוימ קמללב הבצק רחבש בלולסמ זה דעומב זהאכתו בקלתל הבצקה ויאנו בקמהבצק ל .םייק 

	() 1) -(3), . 
	ב
	בוירה כי קר םילולסמה הםיטרופמ יעסבף הז הקספב ()א(
	ו
	יויה ותפםיח ופרטצהלת רנויסנפה במכזה דעותוא לבקלהבצקה ת


	מסלול השקעה בהצטרפות או חידוש ביטוח
	מסלול השקעה בהצטרפות או חידוש ביטוח
	מסלול השקעה בהצטרפות או חידוש ביטוח

	.21 
	() 19 191.) 
	א
	הףרטצ ימעת ןרקל אלו עידוהבחלהרהנמהתללע חבויתורייבסחילולסמל קשההעהרופמהםיט בףיעס 
	,ליעל ףרוצי מעהתי לולסמל שהתועק רירבת מהלדח רקבן טרופמה בףיעס 
	()א(

	() 22
	ב
	שדיח תימע ודמעמ עכתימ ליעפ ןרקב ואל עידוה לע חבויתורי חיבס לולסמל ההשתועק בשו להונת ותרתי צה,הרוב ונתלה הרתיה ההרובצ לש המעתי לולסמב שוב הלהונ תרתיו צההרוב טברם ךפה תימעל אל ליעפ פבםע ,הנורחאה לטעמ יבגל פהתודק קיסעמה רמליכב וציפהםיי דעוממ חהדיוש א ,ךליאוני רשלולסמב ולהו מה תרירב,לדח א לולסמב ואאתהב ,רחל םתוארוה ףיעס 
	.)ב( 


	מעבר בין מסלולי השקעה
	מעבר בין מסלולי השקעה
	מעבר בין מסלולי השקעה

	.22 
	() 
	א
	תימע ,יאשר תעמ ל,תע העדוהב ,ןרקל ריבעהל תא פהתדק ימד םילומגה וא תא רתיהה צה,הרוב לוכוא ה הקלחולסמל ,העקשה ל .רחא 

	() : 
	ב
	לע ףא רומאה ףיעסב ןטק )א( ,ליעל תימע היהי ריאש דיקפהל םיפסכ רמליכב ציפהייום םימלושמה לע ידי קיסעמ םיוסמ וא ריבעהל תרתי פסכי םייוציפ ומלושש "עי קיסעמ םיוסמ ולסמלל ש העקשהרב לולסמ וניארידחמה תקר ל מ םאא םייקתהלאמ דח

	א קיסעמהשיוציב רדקפה עבעה וא הל הרלולסמה ותוא; 
	א קיסעמהשיוציב רדקפה עבעה וא הל הרלולסמה ותוא; 
	א קיסעמהשיוציב רדקפה עבעה וא הל הרלולסמה ותוא; 
	)1( 

	כז תימעהיפסכל יא ציפהייוהב םוהל םאתסהה תואררד תהיתקיח; 
	כז תימעהיפסכל יא ציפהייוהב םוהל םאתסהה תואררד תהיתקיח; 
	)2( 

	לח לע יפסכ םייוציפה סהרד לש תואכז אלל יאנת תהוהשבג עלתימ תואכז אלל אנתי
	לח לע יפסכ םייוציפה סהרד לש תואכז אלל יאנת תהוהשבג עלתימ תואכז אלל אנתי
	)3( 


	() : 
	וב דעומב ב הלבקתהותשק .ןרקב 
	ג
	הרבחה נמההתל זכורמ ףדב םסרפת תאברטניאה רש טנותבותכש הל
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	: (1); (2)
	מסמה תאםיאבה םיכ
	קב ספוטב רבעמל השסמ ןיהעקשה ילול
	ךמסמ ויחנהת תימעל עדימו שרדנה ונממ ךרוצל לופיט תרבעהב כםיפס ןיב לסמולי 

	. () 3 
	העקשה
	ד
	הרבחה נמהלהבעת תכ רילולסמ ןיב םיפסי שהבל ,העקתשק ךותב ,תימע 
	ממ םימיבק דעולת 

	() () 
	האלמ השקב יקתוהרבחב תימעה לש הנ הנמה.תל 
	ה
	הרבחה נמההדיית תלימעה תא עיב לע תתרבעה עוצ ה.םיפסכ 
	ו
	רטפנ תימע אלו ורבעוה סכיפ תימעה לולסמל העקשה ילבקמל הבצק וא אל ומלוש םיאכזל לכך 

	הבםאת לקתןונ ,הז ולהוני סכהםיפ מבלולס השהתועק ובש ולהונ םרט תריטפ ,תימעה אלו בעוירו ולסמלקשה לוערחא תםג , דיל ךיראת םאש ותתימעה ל שיאתמ רטפנולסמל םקשה לוע.רחא ת 
	הבםאת לקתןונ ,הז ולהוני סכהםיפ מבלולס השהתועק ובש ולהונ םרט תריטפ ,תימעה אלו בעוירו ולסמלקשה לוערחא תםג , דיל ךיראת םאש ותתימעה ל שיאתמ רטפנולסמל םקשה לוע.רחא ת 


	הלוואות
	הלוואות
	הלוואות

	.23 
	() 
	א
	ןרקה תיאשר עהלקינ םיתימעל תואוולה תבםיאנ ועבקייש ןמזמ ןמזל לע ידי רבחהה להנמהת ףופכבו ארוהלרדסהה תו יחתה.יתק 
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	: 
	מסמה תאםיאבה םיכ

	)1( )2( 
	תםיאנ לבקלת האוולה קהמ;ןר ספוט קבהש בקלתל אוולהה ,ןרקהמ רלבתו תוארוה לנעןיי ןפוא יולימ השקבה סמומיכם 
	תםיאנ לבקלת האוולה קהמ;ןר ספוט קבהש בקלתל אוולהה ,ןרקהמ רלבתו תוארוה לנעןיי ןפוא יולימ השקבה סמומיכם 

	שיש רצלל ף.השקב 
	שיש רצלל ף.השקב 



	'-
	'-
	פרק ה
	כיסויים ביטוחיים בקרן פנסיה 

	מסלולי ביטוח
	מסלולי ביטוח
	מסלולי ביטוח

	.24 
	() -,) 
	א
	תימע יאשר ,רוחבל דעומב ותופרטצה לןרק ולכב דעומ ,וירחאלש בדחא ילולסממ טיבהוח ןלהל( ןלהלש 
	סמללו הביחוט
	יטרופמהסנב ם:'ב חפ

	(1))., -01/09/2020 ,%75, %60, 40(67.) 41 ;(2)--2; 
	לולסמ סיסבה :ןלהל( סמ"ללו רירבת חמה"לד
	לולסמב הז
	לחה מ
	רועיש יוסיכה תוכנל דמוע לע עישהרו יברמה אוהש 
	לכב ליג ה,תופרטצ עישורו יכהסוי םיריאשל ועדמ לע ועישהר מהיברי השאו 
	נלםיש פרטצמהתו לכב ליג לוירבגם םיפרטצמה דע ליג 
	יפל לולסמ ליגל םות תתפוק חוטיב 
	תימע רבג רטצהשף לחה ליגמ 
	הלעמו אהי רועיש היכיוס אשלריםי ךומנ ישהמרוע יברימה
	לולסמ אישי
	ריחבה תישיא עישברותבצק נוכת וא/ו ועישרתבצק ריאשםי פלי ועישהה םיריטרופמסנב םחפ ב

	,1.)
	רחב תימעה קר דחא שמירועי היכיוס בה,יחוטי תוכנל וא ,םיריאשל לוחי וילע רועיש היכסוי ,יחוטיבה שאל,רחבניפל רועיש הסיכיויחוטיבה הגהוב הרשפאיותואב יכוסיחוטיבי
	םיאתמה ליגל כה תליחתיוסי הוטיבלש יח ליגו תימעה םות טיבה תפוקתבש חו.רח אל רחב תימעה רועישב יכסוי יחוטיב תוכנל רועישבו כוסיי יחוטיב יאשל,םיר לוחי וילע ולסמל סיסבה אכרומ יעסב( ף

	(3
	(3
	(3
	) – . %75, ; 
	לולסמ זהנק תוכנו 
	אלל כיוסי שלםיריא
	ולסמבל הז רועיש כהיוסי תוכנל דמוע על רועישה מהאוהש יבר 
	יג לכבטצה לופרללוכ אלו ,ת ל יוסיכשיריאם


	(4
	(4
	) -.%6054(67.) 55 . ; 
	ולסמל קזיריאשו הנם
	לאל סיכיו תוכנל
	 הז לולסמב רועיש היוסיכ וע םיריאשלדמ לע רועישה מהאוהש יבר 
	 ,ןמלאל לםישנ תופרטצמה בלכ ליג םירבגלו םיפרטצמה דע ליג 
	יפל לסמלו ליגל םות תפוקת חוטיב 
	תימע רבג מהףרטצ לחה ליגמ 
	הלעמו אהי רועיש היכיוס םיריאשל ומנך עישהמרו יברימה
	הלולסמ אל ללוכ יכיוס תוכנל


	(5
	(5
	))-;(6)–. %75; 
	 לולסמ ז( הנקדוסי
	מלולס לתבצק ב הנקז,דבל ללא וסיכייםיריאשו תוכנל ם
	כנ לולסמו תול יוסיכוההר רחבנ 
	 אלל רתיל יוסיכ םיריאשה
	במרועיש הז לולס היכיוס נלוכדמוע ת רועישה לע הש יברמהאו 
	יג לכב ,צה לו ,תופרטוכלל כל יוסיוההר רחבנ במלש הרק ריטפתימעה ת


	(7)
	(7)
	– ;(10)– -01/09/2020 . 31/08/2020 , ; (13)– . %7534 43 67,) 35 44 %6038 45 67,) 39 46 . . 
	 לולסמ ו הנקזיכהל יוסוהר רחבנ 
	ו תוכנל יוסיכ אללאלל יל יוסיכיאשה רתםירה .לולסמ וכלל יכהל יוסמב רחבנ הרוטפ הרקה תריתימע
	לולסמ הטומ תוכנ םיריאשו 
	לחה מ
	לסמהלו היהי גסרו ריחבלת םיתימע וא םיפרטצמ
	ימעת םויבש 
	לח וילע לולסמ הז
	לולסמה מיךיש וחלל וילע
	לולסמ ןב בנרח םע ומלבגתו 
	יכיוס לצקתב תוכנ אשוריםי וסיכיו ןבל םע ולבגומת רחבנ
	ולסמבז לכה הל יוסיוכנדמוע ת לע רועישה אוהש יברמה 
	ירבגלטצמה םריפדע ם ליג 
	לוםישנ תופרטצמה דע ליג 
	פל(י לולסמ ליגל םות תתפוק חוטיב 
	מעתי גבר השףרטצ הלח ליגמ 
	מוהלע אוהש שתףרטצ הלח ליגמ 
	אהי רועיש יוסיכה הוטיבחי םהלש תוכנל ךומנ המרועיש .יברמה ועישר הסיכיו יאשלםיר דמוע לע רועישה יברמה שהוא 
	,ןמלאל םירבגל צמהםיפרט דע ליג 
	לוםישנ תופרטצמה דע ליג 
	יפל( לסמלו יגלל םות תתפוק חוטיב 
	תימע רבג צהשףרט הלח ליגמ 
	הלעמו השאו שטצתףר הלח ליגמ 
	אהי רועיש היכיוס יחוטיבה שלםה םיריאשל ךומנ המרועיש יברמה
	בףסונ ולסמהל וכלל יכיוס ןבל רחבנ גומ םעהרקמב תולב שמעה תריטפ לתי



	() (2) (7( ,)5( ,)4)-, 74 . 65 68.() (,) -01/09/2020. 
	ב
	תימע שאר רחב לולסמב 
	אלל יכיוס תוכנל וא דחאב סמהמםילול 
	ייהנו
	םילולסמב שיאםנ קמםינ תואכז לתבצק ,תוכנ יאה ריאש וחבלר כי הרקמב לש ,תוכנ יאה זכיא זלתפיק ימד םילומג אכרומ ףיעסב 
	לתורמ ניאשו כזיא לתבצק תוכנ
	ילהך תעיבק ותויה של מעית אכ חטובמרומ ז ךרוצל הכנכגה ימד תפיקמ,רומאכ םילו היהת הבםאת םיפיעסל 
	עד 
	ג
	יונישה שבועיר יוסיכה יבהטיחו םיריאשל רומאכ סבףיע 
	א
	אל לוחי לע ימ זשיאכ בצקלת תוכנ ב

	() 65 ,6067 . 
	א
	תימע יאשר רוחבל תא ליג םות תתפוק חוטיבה במןי הםיאליג םיאבה 
	וא 
	לבובד פי אל אוהשתואכז ליגמ תח ימל ילאמינתבצק קזהלעי אלו הנ שירפ ליג לעח תהבו


	תום תקופת הביטוח
	תום תקופת הביטוח
	תום תקופת הביטוח

	.25 
	() , . () 01/09/2020 67, 64 64 () . 
	ב
	ועיגהב לליג םות תתפוק בהחוטי יויה זיוכתו תימעה כלש תימע אל חטובמ .ןרקב םע תאז
	יאשר תימעה רלשוכ חוטיב ףופכב יאנתל הןונקת בלבוד ליגש םות תתפוק חוטיבה אל הלעי לע יגל שירפח תהבו
	ג
	לחה דעוממ 
	לוחי יוניש ליגב םות תתפוק חוטיבה ישנלם ליגו הז היהי 
	לכל ימ שדעומב הז לח ילעה גלי םות תתפוק חוטיב 
	גוהלי ומבדע הז ךומנ מליג 
	הניאו אכזית לתבצק ,תוכנ אלא םא רחבה ליגב םות תתפוק חוטיב רחא מאכרו סבעףי 
	א
	ליעל


	קצבת נכות מתפתחת
	קצבת נכות מתפתחת
	קצבת נכות מתפתחת

	.26 
	%2-,) 96 
	תימע שריא רלוכש יוסיכ ביחוטי ףסונ יפלו םא היהי זאכילתבצק תוכנ הבםאת הלותואר קרפ צקתב ,תוכנ לדגות תבצק תוכנה ושתשםל ול שברועי יתנש לש 
	ןלהל( 
	צקתב נכתו תחתפתמ
	ואם ךלי ומלועל ותויהב נ,הכ בשוחת תבצק יאשהםיר כמטרופ ףיעסב 
	,)ד( ףופכב אלרושי בחההר להנמהוארוהלו תת תז ןונק.ה 


	קצבת נכות כפולה
	קצבת נכות כפולה
	קצבת נכות כפולה

	.27 
	-.) , . -1 . 
	היכיוס הוטיביח תוכנל לולכי וסיכי חוטיבי ףסונ לםולשת תבצק תוכנ שברועי כלופ במךלה ינש דוחשי הבצקה רהאושםינ ןלהל( 
	צקתב תוכנ כפהלו
	לע אף רומאה עתימ אהי שריאלרתוו לע וסיכי יחוטיבה לצקתב תוכנ לופכה
	תאזו מאבתועצ העדוה הרבחל הנמהתל
	רתיו תימע ,רומאכ אל גייבו ימד תימעהמ וטיבלשב ח ו הז יוסיכתאז ההמ לח
	ועה שדוחלמל בקדעו וה תלבקהרבחב ותעד


	כיסוי ביטוחי לעמית בעת הצטרפות או חידוש ביטוח
	כיסוי ביטוחי לעמית בעת הצטרפות או חידוש ביטוח
	כיסוי ביטוחי לעמית בעת הצטרפות או חידוש ביטוח

	.28 
	() 12 -:) 
	א
	הףרטצ תימע ןרקל וא שדיח חוטיב ןרקב רחאל הפוקת הלועה לע 
	םישדוח ומהמדע בשו קיספה הלתוי תימע ליעפ ,ןרקב אלו דוהעי הרבחל הנמהתל לע ריחבויתו סחיב לאתויורשפ כהוסיי הוטיביפל יח חטובי ,הז קרפ תהב תימעהםא תלםיאנ ןלהל( הלא 
	לסמלו תרירב חמהלד

	(1),24(1
	שירועי כהוסיי יחוטיבה לש תימעה כנלתו םיראשו יועבק יפל ליג יחתתל הוסיכי חוטיבהינימוולש התימע
	הבםאתלשםירועיהעובקםילולסמב תרירבדחמהלאכרומ ףיעסב 
	)א(
	טרופמה ) סנב;'ב חפ 

	(2)67 . (3)27.() 12 
	 ליג םות עי חוטיבה תפוקתע דומליג ל 
	אלו רבגלהשי
	היכוטיבה יוסלולכי יח יוסיכ ביחוטי ףסונ קלבצנ תופכ תוכמאכ הלסב רועףי 
	ב
	שדיח תימע תא ודמעמ עכתימ חטובמ ןרקב םרטב פלחו 
	םישדוח דעומהמ ובש יספהק 

	תויהל תימע ליעפ פבםע ,הנורחאה אלו עידוה לע בויתוריח סחיב יהלףק הסיכיו ,יחוטיבה יובחט ב תימעהכיוסי יחוטיבה יהשפה םרטב ול הימעל ךמ אל תטוב.ח 
	תויהל תימע ליעפ פבםע ,הנורחאה אלו עידוה לע בויתוריח סחיב יהלףק הסיכיו ,יחוטיבה יובחט ב תימעהכיוסי יחוטיבה יהשפה םרטב ול הימעל ךמ אל תטוב.ח 

	מבוטל
	מבוטל
	מבוטל
	.29 

	ויתור על כיסוי ביטוחי לשאירים של עמית מבוטח
	ויתור על כיסוי ביטוחי לשאירים של עמית מבוטח
	.30 


	()(1)-,) 24 -) , 
	א
	תימע חטובמ אלל םיריאש טעמל ריאש אוהש הרוה ןלהל( ףיעסב הז 
	אשירים
	חשל וילע לולסמ בחוטי ללוכה יכיוס אשל,םירי יאשר תוולר לע וסיכי יביחוט סלינוכי תוומ עובר יאשויר לךשמ הפוקת אלש הלעת לע 
	םישדוח להל(ן ףיעסב הז 
	תתפוק ווהרותי
	תאזו אבעצמתו תשגה קבהש הרבחל הנמה.תל בפוקתה וז היהי מעהתי חטובמ כבוסיי יחוטיב יסלינוכ תוכנ דבלב תוברל( שיריא )הכנ לולסמב .רחבש םותב תתפוק הרותיוו
	תימעה היהי יאשר לעידוה יכ האו משמךי רתוול לע הוסיכי החוטיבי ,םיריאשל לשמך רותיו תופוקת כ ,תופסונע לל ןיא דואש וריי.ם

	(2)– .) 
	שודיחב היכיוסטיבהיחו,םיריאשל םותב תתפוק,רותיוה חוישדהחוטיבפוצרהיםורחאהםינ תבתפוק רותיוה יואוב ינמבןי תתפוק כאההרש הרקמל לש תואכז ייסנפלת םיריאש ןיגב תריטפ ימעהת חטובמה רחאל שודיחה ןלהל( 
	תרימש רתופיצ תפוקת שכאהר קת לשבתפו והרותי

	(3) 
	רותיו לש תימע חטובמ אלל ,םיריאש לע כיוסי יבטיחו סלינוכי ומתו רובע יאשרוי קברןמהלוחי ,הפיק גתאזו ןרקב ם אתהבתיל םתר תתפוק ןרקב רותיוה קמה.הפי 

	() , 
	ב
	רתיו תימע כ,רומא אל ייובג תימעהמ ימד חוטיב לשב יוסיכ יביחוט להרקמ תוומ לטעמ מדי חוטיב לשב מתוו ,הכנכ הלח שדוחהמ עהבקו דעומל וה.ותעד תימע ושרתי לע יוסיכ יחוטיב ולח ילעו לולסמ יבחוט ללוכה וסיכי ביחוטי יאשלםיר
	בגייו עהממתי םג ימד יבחוט תרימשל תופיצר תתפוק כאההרש שבל .רותיוה תפוקת 

	() () , . () , 90 () 90 
	ג
	תסההמיי קתתפו הרותיוו וא השהלבקת הרבחב נמההתל העדוה בבתכ תימעהמ יכ והא שקבמ ספהלקי תא הרותיוו לע כהיוסי בהיחוטי שליריא,ם היהי ימעהת חטובמ לולסמב חוטיבה או רועישב כהוסיי ,יחוטיבה היהש ול םרטב תסההמיי וקתתפ הרותיוו וא םרטב בקתההל העדוה על ספהתק תיווה,רו יפל .ןיינעה חוטיבה ילח שדוחב קועהב שדוחל ובש תסההמיי קתתפו הרותיוו או ובש שדוחל קבחה הלביהר הנמהא תלימעה תעדוה ת.ת 
	ד
	דע שדוח פלינ םות תתפוק תיווהרו ךא אל רתוי שמהשול וחםישד ינפל םות הפוקת וז
	שתחל רבחהה הנמהתל תימעל העדוה ההעירתמ וינפב לע םות תתפוק ,רותיווה והב גצוי תימעל יכ םא רחבי לשא ראהלךי תא תתפוק תיווה,רו היהי מובחט בסיכיו בטייחו םיריאשל ויובגי ונממ מדי חוטיב הב.םאת ומכ ,ןכ ופיוטר בהעדוה תולועפה לעש תימעה עצבל םשל אהתכר תתפוק תיווהור כ לעיוסי וטיבשל יחיריאל .םרוצי העדוהט ףאהל ספותכר ה תפוקתרותיוו כ לעיוסי וטיבםיריאשל יח
	ה
	תימע אשינש וא דלונש ול דלי להמבך תתפוק תיווהרו
	יהיו אשיויר םיאכז לתבצק ריאשי תימע חטובמ םא תימעה רטפנ ךותב 
	םוי דעוממ נהםיאושי וא ממדעו ,הדילה ליפ ,ןיינעה לבודב ה תימעהשהי חטובמ תימע ה דעומביטפ.הר 
	ו
	ריאשי תימע רתיווש על כייוס יביחוט שלםיריא הורבחה הנמהתל אל הלביק עדוהה יינעבםנ ופמכטר עסבףי ןטק )ג( ופלחו 
	יםימ וא תויר וממדע ושינהםיא וא עוממד ילה,הד היוי זיאכם קלש תבציריא ובמ אל תימע.חט 


	ויתור על כיסוי ביטוחי לבן זוג
	ויתור על כיסוי ביטוחי לבן זוג
	ויתור על כיסוי ביטוחי לבן זוג

	.31 
	()(1), , () 24 ,) . , 
	א
	תימע עם םידלי אללו ןב וזג שלח וילע לולסמ בחוטי ללוכה יוסיכ שלםיריא
	יאשר
	תרגסמב לסמלו חוטיבה ש,רחב רתוול לע כיוסי יחוטיב סלינוכי מתוו רובע ןב גוז 
	הלןל 
	-
	כיוסי ביטוחי לבן זגו
	מלךש הפוקת אלש הלעת לע 
	םישדוח ןלהל( ףיעסב הז 
	-
	תתפוק רותיווה
	תאזו במאתועצ תשגה השקב בחלהר הנמה.תל הפוקתב וז יהיה תימעה מחטוב ביכיוס חוטיבי יסלינוכ נתוכ תוברל( אשריי )הכנ וביכיוס יחוטיב שלריאים טעמל סיכיו יחוטיב ןבל גוז
	םותב תתפוק ,רותיווה התימע היהי ריאש עידוהל יכ והאךישממ רתוול לע כהיוסי בהיחוטי ןבל ,גוז ךשמל תופוקת רותיו תופסונ
	לכ דוע ןיא ול בן .גוז

	(2)– .)
	שודיחב כהיוסי יבהגוז ןבל יחוטםותב , ותיוה תפוקתרח ,בה ישדוטיוםיפוצרה ח אהב םינורחתתפוק רותיוה נמב ואובית ןייתפוק כאההרש הרקמל ז לשתואכ תייסנפל ןבל םיריאש טפ ןיגב גוזתרי מה תימעהובחט דיחה רחאלןלהל( שו 
	תרימש יצרתופ וקתא תפת לשב הרשכקתפו יוהתרו לבן זגו

	(3)312), 
	לע ףא רומאה ףיעסב 
	()א(
	עתימ יאשר בלרוח בלוטיב תרימש ופיצרת תתפוקכאההרש שבל .גוז ןבל רותיוה תפוקת 

	(4) 
	(4) 
	(4) 
	313) , 312,) 312
	תימע שרחב לוטיבב תרימש תופיצר תתפוק כאההרש לשב וקתתפ רותיוה לןב גוז לפי ףיעס 
	()א(
	דוהועי ןרקל יכ אוה שקבמ שדחל תא שתרימ תופיצר תתפוק אהשכרה תבתפוק רותיוה ןבל גוז
	יפל ףיעס 
	()א(
	הנמית תתפוק אההרשכ לנעןיי ףיעס 
	()א(
	ה )עוממ לחדוהה תלבק דהע לע חהאכ שודי.רומ 


	(5) 
	(5) 
	רותיו לש תימע חטובמ םע םידלי אללו ןב ,גוז לע יוסיכ יחוטיב לינוכיס תוומ בעור ןב גוז 
	רותיו לש תימע חטובמ םע םידלי אללו ןב ,גוז לע יוסיכ יחוטיב לינוכיס תוומ בעור ןב גוז 



	() . () () , . () , 90
	יקמה ןרקבהפי ,ג לוחב תאזו ןרקב םהםאת ילתרת פוקתת ב רותיוהןרק .הפיקמה 
	ב
	רתיו תימע כרומא לע סיכיו יחוטיב ןבל וז,ג אל יובגי מתימעה ימד יבחוט לשב כיוסי וטיבחי ןבל גוז טעמל ימד חוטיב בלש כיוסי חוטיבי ןבל גוז מבהרק לש תוומ ,הכנכ הלח משדוחה קועהב דעומל והתעד.ו תימע רתיוש לע כיוסי יביחוט ןבל גוז ואל עידוה רקלן יכ אוה במשק לטבל תא תרימש צרפיתו תתפוק הרשכאה לשב קתתפו ותיוהר בלן ,גוז ייובג המתימע םג ימד בחוטי רימשלת ופיצרת תתפוק כאההרש בשת לתפוק גוז ןבל רותיוה
	ג
	מייתסהה תתפוק תיווהרו וא השהלבקת הרבחב נמההתל העדוה בבתכ תימעהמ יכ הוא שקבמ ספהלקי תא הרותיוו לע כהיוסי יחוטיבה ןבל וז,ג היהי ימעהת חטובמ לולסמב חוטיבה או רועישב כהוסיי ,יחוטיבה היהש ול םרטב תסההמיי וקתתפ הרותיוו וא םרטב בקתההל העדוה על ספהתק תיווה,רו יפל .ןיינעה חוטיבה ילח שדוחב קועהב שדוחל ובש תסההמיי קתתפו הרותיוו או ק ובש שדוחלבחה הלביהר להנמהתא ת ימעה תעדוה.ת 
	ד
	דע שדוח פלינ םות תתפוק תיווהרו ךא אל רתוי שמהשול וחםישד ינפל םות הפוקת וז
	שתחל רבחהה הנמהתל תימעל העדוה ההעירתמ וינפב לע םות תתפוק ,רותיווה והב גצוי תימעל יכ םא רחבי שאל ראהלךי את תתפוק היוו,רות היהי ובמחט בסיכיו בטייחו ןבל גוז ייוובג ונממ מדי חוטיב הב.םאת ומכ ,ןכ ופיוטר בהעדוה תולועפה לעש תימעה עצבל םשל אהתכר תתפוק תיווהור כ לעיוסי וטיבוהל .גוז ןבל יחוט ףרוצי העדספ כראהלת תתפוק רותיווה לע יוסיכ יחוטיב גוז ןבל
	ה
	תימע אשינש ךלהמב וקתתפ הרותיוו
	היוי אשיויר אכזםי לתבצק שיריא ימעת במחטו אם עהימרטפנ ת ךותב 
	 םוי ושינה דעוממאהש דבלבו ,םיימע היה תימעעומב חטובמ תיטפה ד.הר 

	() 90 . () . 
	ו
	ןמלא לש מעתי רתיווש לע כיוסי יחוטיב ןבל גוז חהורבה הנמהתל אל הלביק דוההע וניינעב ופמכטר עסבףי ןטק ,)ג( ופלחו 
	םימי וא רתוי וממדע ,םיאושינה אל היהי כזיא לתבצק ריאשים .ןרקהמ על ףא מאה,רו ההי לאהןמ לש תימע כרומא ריאש דיחי לש ,תימעה היהי יאכז לאהמן קלש תבציריא ובמ אל תימעחט ופכבל ףהז ןונקת
	ז
	תבתפוק היוו,רות ימד בהטיחו שישםל תימעה חיובשו ךכ רועישש יוסיכה יבהיחוט ימותילם ג לולכירועיש תא ם היכיוס יחוטיבה לאלןמ


	שינוי הכיסוי הביטוחי
	שינוי הכיסוי הביטוחי
	שינוי הכיסוי הביטוחי

	.32 
	() 24 39 () () 
	א
	תימע יאשר תונשל תא סמלול חוטיבה שרחב לולסמל חוטיב רחא טרופמכ ףיעסב 
	יעלל וןכ לףיסוה וא עורגל וסיכםיי םייחוטיב פלי קרפ הז מאבתועצ תשגה השקב בחלהר הנמה,תל בלבוד שתולע וסיכהי יבהיחוט אל הלוע לע קתתר ימד הוטיבח מאכרו יעסבף 
	וףופכב הלוארות תנקון .הז 
	ב
	יוניש יהףק כהיוסי יבהיחוט סנכיי ותלףק םויב ארהושן לש שדוחה בקועה דוחלש בשו ההלבקת בתשק .תימעה לע ףא ,רומאה הרקמב בשו שרדנ ימעהת ובעלר יח,םות נכייס נישהוי ללש ןושארה םויב ףקות חהבקועה שדו חלובש שדו שואב הרותשק לע בחה ידיה הרהנמ.תל 
	ג
	ב רבעמסמ ןיילול וטיבאל ח א הנשיליג ת כה תליחתיוסי ה לש יחוטיבה.תימע 


	גיל תחילת הכיסוי הביטוחי
	גיל תחילת הכיסוי הביטוחי
	גיל תחילת הכיסוי הביטוחי

	.33 
	() – :) 
	א
	ליג תימעה חטובמה רוצלך תרדגה שעירו הכיוסי בהיחוטי עבקי שבםינ ,תומלש השכוא לגועמ יפלכ ,הטמ הבםאת ליגל תימעה בדעומ ואמהרח מןיב הלא ב(ןונקת הז 
	גלי חתיתל היכיוס הביטוחי

	(1)(2)12 (3)(4)() 39 
	צהה דעומרטופ;ןרקל ת 
	דעומ שודיח דמעמ ימעהתתימעכ במחטורחאל ספהתקםולשתימד לומגים דגהלתיה תלובצה הרב הרןרק ה הפוקתלהלוע לע 
	;םישדוח 
	דעומ הקפההד רההנושא רחאלש עומד תכישמ פסכםי וא רבעהת םיפסכ עמלט תכישמ יפסכ ציפייו.ם 
	בק דעומתל תבצק קזלשב הנ הרתיה אולמ וא קלח צהה לש הרובמע.ןרקב תי 
	ב
	הרקמב ובש האצותכ ישמיונ ליג יחתתל הסיכיו בהייחוט לש ,תימע הגרח תולע היכוסי יחוטיבה תמתרק ימד הטיבחו רומאכ סבףיע 
	ולח יוניש יהבףק היוסיכ ה,יחוטיב שיתחל תימעל העדוה ה לעיה תנטקה יוסיכה ףק,יחוטיב הבםאת חוטיבה לולסמל ובש במ אוה.חטו 


	תקופת אכשרה
	תקופת אכשרה
	תקופת אכשרה

	.34 
	() 60 () , 12 () 60 , . () 60 : 
	א
	לע תימע השףרטצ ןרקל וא שדיח ודמעמ ןרקב תימעכ ,חטובמ לוחת תתפוק אהרשכ מלשך 
	ישדוח חוטיב םיפוצר הלח שדוחמ תופרטצהה או שודיח טיבה,חו יפל ,רחואמה דעו ומלעד הוריאע מהז.הכ תתפוק השכאהר כרומא לוחת לשב יאעור מהכז ונהעב ,הנואתמ מ,הלח םומ וא כל בצמ יאופר ועריאש וא הלח,ו יפל תעיבק םרוגה רהאופ,י ינפל דעומ תופרטצה מעהתי ןרקל וא פלינ ודמעמ שודיח במ תימעכטוה יפל ,ןרקב ח.רחואמ 
	ב
	לע ףא רומאה
	לע תימע השףרטצ ןרקל וא שדיח חוטיב ,ןרקב לוחת תתפוק שכאהר מלשך 
	ישדוח חוטיב םיפוצר הלח שדוחמ תופרטצהה וא דיחשו ,חוטיבה יפל ,רחואמה בלש עוריא זמכה אתהמ עבונהודבנ וא תןויסי .תודבאתה 
	ג
	לע תימע שךשמ או היבער יפסכם ממביכר גתהםילומ ןרקב לוחת תתפוק כארשה לש 
	ישדוח וטיבח םיפוצר חהל דעוממ םולשת ימד םילומגה הןושאררחאלש הכישמה וא בעהרתסכה,םיפ בגלי םוכסה מנשךש וא וה,רבע לשב עוריא מהכז עבונה מתריטפ תימעה
	תוברל יטפתר הכנ תימע
	ד
	לע תימע במחטו יהשףק כהיוסי יבהחוטי ולש ןרקב ה,בחרו אתהבם תוליעל פמהתוטרו ,ןלהל לוחת תתפוק שכאהר שמלך 
	ישדוח בחוטי םיפוצר הלח דעומהמ בשו בחרוה כהוסיי יחוטיבה ודעדעומל אהריעוזמה.הכתתפוקכאהשהרלוחתיבגל ותוא חקל כביוסייבהחוטי,בחרוהש שבל עוריא מהכז עבונה ואתמ,הנ מ,הלח מםו וא לכ בצמ יאופר ריאשעו וא ה,ולח פלי םרוגה תעיבק ופרהל ,יאה תבחרה ינפיחוטיבה יוסיכ

	(1)%15. 
	לודיג ילאיר רכשב קהעבו לש תימע שברועי הלועה על 
	רועיש לודיגה בכשר

	60 
	עבוקה וחיבש יפל סחיה בשןי רכשה קהועב לכב דוחש ךלהמב 
	חהםישדו ומדקש עומלד 

	-12 ; 
	עוריאה זמהרכשה ןיבל הכ מה עבוקהב עצומ
	וחהישדומדקש ם שדוח ותואל

	(2); (3)
	חהלש הל יכסווא יחוטיב י היב יוסיכ תפסווא יחוט דגהתל רועיש היכיוס יחוטיבה
	ליג תייחד םות טיבה תפוקתו;ח 

	דגהיוסיכה תל יחוטיבה ש ךכלולכי בצקמ תוכנ תתפתתח; 
	דגהיוסיכה תל יחוטיבה ש ךכלולכי בצקמ תוכנ תתפתתח; 
	דגהיוסיכה תל יחוטיבה ש ךכלולכי בצקמ תוכנ תתפתתח; 
	)4( 

	דגהיוסיכה תל יחוטיבה ש ךכלולכי הלופכ תוכנ תבצק; 
	דגהיוסיכה תל יחוטיבה ש ךכלולכי הלופכ תוכנ תבצק; 
	)5( 

	דגהתל כהוסיי יחוטיבה ךכ לולכיש םג יוסיכ יחוטיב בלן ,גוז יבגל מעתי רתיווש על
	דגהתל כהוסיי יחוטיבה ךכ לולכיש םג יוסיכ יחוטיב בלן ,גוז יבגל מעתי רתיווש על
	)6( 


	, 
	כיוסי יחוטיב ןבל גוז לטיבו תא תרימש צרתופי תתפוק שכאההר לשב תתפוק ותיוהר ןבל וזג

	31. () () () , 01/09/2020 ( :1)-(4)-, , 12 01/09/2020 24() (1) -(4.) 
	יפל ףיעס 
	)א(
	ה
	ילבמ עורגל רומאהמ פיעסבםי 
	א
	דע 
	ד
	ליעל
	תימע חטובמ םויבש 
	לח לעיו דחא לולסממי חוטיבה
	לולסמ הסבסי וא 
	מלולס זהנק שוםיריא
	בףסונ לככו אלש חלה אליממ תתפוק שכאהר אכרומ ליעל
	לוחת גלויב תתפוק אהרשכ תב 
	םישדוח תשהתליח ב
	-
	תאזו סחיב תפסותל עישברו היכיוס וטיבהיח םיריאשל נהתעבו יונישהמ רומאכ יעסבף 
	א
	ולסמבםיל 
	ו


	חיתום רפואי
	חיתום רפואי
	חיתום רפואי

	.35 
	הנמ הרבחתל תיאשר עצבל יאופר םותיח ירקמבהלא ם :דבלב
	הנמ הרבחתל תיאשר עצבל יאופר םותיח ירקמבהלא ם :דבלב
	הנמ הרבחתל תיאשר עצבל יאופר םותיח ירקמבהלא ם :דבלב
	(א) 

	התופרטצ קל;ןר
	התופרטצ קל;ןר
	)1( 

	חוטיב שודיח ןרקב; 
	חוטיב שודיח ןרקב; 
	)2( 

	ילאיר לודיג רכשב חטובמה ששב תימע להלועה רועי לע 15%; 
	ילאיר לודיג רכשב חטובמה ששב תימע להלועה רועי לע 15%; 
	)3( 

	חהתל יוסיכ וה וא יחוטיבסב יוסיכ לש הפוא יחוטי דגהרועיש תל הסיכויחוטיבה י; 
	חהתל יוסיכ וה וא יחוטיבסב יוסיכ לש הפוא יחוטי דגהרועיש תל הסיכויחוטיבה י; 
	)4( 

	ליג תייחד םות טיבה תפוקת;חו
	ליג תייחד םות טיבה תפוקת;חו
	)5( 

	דגהיוסיכה תל יחוטיבה ש ךכלולכי בצקמ תוכנ תתפתתח; 
	דגהיוסיכה תל יחוטיבה ש ךכלולכי בצקמ תוכנ תתפתתח; 
	)6( 

	דגהיוסיכה תל יחוטיבה ש ךכלולכי הלופכ תוכנ תבצק; 
	דגהיוסיכה תל יחוטיבה ש ךכלולכי הלופכ תוכנ תבצק; 
	)7( 

	דגהתל כהוסיי יחוטיבה ךכ לולכיש םג יוסיכ יחוטיב בלן ,גוז יבגל מעתי רתיווש על
	דגהתל כהוסיי יחוטיבה ךכ לולכיש םג יוסיכ יחוטיב בלן ,גוז יבגל מעתי רתיווש על
	)8( 

	כיוסי יחוטיב ןבל גוז לטיבו תא תרימש צרתופי תתפוק שכאההר לשב תתפוק ותיוהר ןבל וזג, 
	כיוסי יחוטיב ןבל גוז לטיבו תא תרימש צרתופי תתפוק שכאההר לשב תתפוק ותיוהר ןבל וזג, 

	יפל ףיעס 31)א(. 
	יפל ףיעס 31)א(. 

	הבםאת לתואצות םותיח יאופר ךרענש יפל ףיעס ןטק ,)א( הרבח הנמתל תיאשר וחדלת
	הבםאת לתואצות םותיח יאופר ךרענש יפל ףיעס ןטק ,)א( הרבח הנמתל תיאשר וחדלת
	(ב) 


	() 30 90 90 
	השקב לש מעתי הלףרטצ ,ןרקל שדחל כסייו יחוטיב בןרק וא ביחרהל תא הסיכיו בהיחוטי ,ןרקב כון תיאשר חהלרגי וסיכהמי הביחוטי וא רהמ,ותבח יפל ינעה,ןי לכ צמב פר,יאו תוברל מ,הלח הנואת או םומ ריאשוע וא ה,ולח יפל תעיבק םרוגה ,יאופרה ינפל מדעו ופרטצהה,ת שודיחה וא תבחרה היכסוי הוטיביפל ,יח .ןיינעה 
	ג
	הרבחה נמההתל עידות תימעל לע תואצות ךילה חהםותי יאופרה וא תוגרחהה שועבקנ ופמכטר עסבףי ,הז תאזו דע 
	םימי דעוממ לבקת לכ סמהכמםי השרדש הרבחה הנמהלת תימעהמ גאבךילה הםותיחיאופרהאלו רחואי םותמ 
	וים דעוממ בקתלבתשקמעהתיהל,תופרטצ שודיח חוטיב וא תבחרה סיכהוי ,יחוטיבה פלי .ןיינעה אצמה הרבחה הנמהתל יכ אינה הלוכי ידוהלעתימעללע תואצותלההךיכרומאתבםו
	םוי דעוממבקתלבתשקמעהתיהל,תופרטצ שודיחל יבהחוט וא תבחרהל היכיוס בהטי,יחו יפל ,ןיינעה דעתןכ תא תימעה דואות ה תוכשמתהלה ךיה םותיחפרטהו יאוםימע .ךכל 


	ארכת ביטוח
	ארכת ביטוח
	ארכת ביטוח

	.36 
	() -.) . () () 
	א
	וסיכי יביחוט תימעל דחשל תויהל עתימ ליעפ בןרק רמשיי וקתלהפ לש מחשיה שדחים םיאלמ פוצרוםי דעומהמ ובש לדח תויהל תימע ליעפ ןלהל( 
	תכרא טיבחו
	ךלהמב וקתההפ ומאההר וארי תא תימעה תימעכ חטובמ לכל רבד ינעוןי אוהו היהי חטובמ אתהבם רכשל בוקהע כה ףקיהלווסיי יחוטיבה ב ול ויה רשאספוה םרטולשת קםילומגה ימד ם
	ב
	ימד יבחוט בדע תכרא יבהטחו יובגי תמךו ריכב לומגתהםי ותרתיב הצהרוב לש עה;תימ לע ףא ,רומאה תימע יאשר לדיקפה ןרקל סםוכ גבהבו מדי חוטיבה אזות בםוקמ תיבג ימד חוטיבה כרממגתה ביילומ.ם 
	ג
	לע ףא רומאה ףיעסב ןטק )א( תכרא וטיבח קספת םויב הןושאר שדוחל בקועה וב ראע דחא םירקמהמ היאבומה יפל ,ם:םדק 

	(1), 36; (2)(3); (4)
	(1), 36; (2)(3); (4)
	הרקמב וב חושדו קפהתוד ימד םילומג לשב תימעה ןרקב
	לע ףא ומאהר יעסבף
	תכרא )ג( חוטיבה קספת וח וב שדוחבפה ושדתודק םילומגה ימד
	תימעה ךשמ םיפסכ ממריכב הםילומגת או ריבעה יפסכם ןרקל א,תרח רחאל דחשל תויהל תימע ;ליעפ 
	גה תימעהפהל השקב שיסא קיינ תה יוכרובע םולשת אחוטיב תכר
	ב תמייק אלה ביכרםילומגת ש ונובשחבשימעה לתי תהר צהרוב קפסממל תןומי לעות היכוטיבה יוסימעהו יחאל ת ריבעה מולשתיל םיוסיכ תולע היכוטיבה יוס;יח 

	(5)
	ימעה תריטפ;ת 


	(6); (7)
	 עיגה תימעה ליגל םות חוטיבה תפוקת
	ה תימעהלח לבקל בצקוא האלמ תוכנ ת בצקז ת;ןרקהמ הנק 

	() 
	ד
	יבגל תימע רשא העבקנ לו תוכנ לח,תיק לוחת תכרא חוטיבה הלח דעומב ובש שוארה ותואכז לש תימעה בקלתל תבצק תוכנ לח.תיק תבתפוק תכרא היבחוט תימעה היהי חטובמ גליב חקל רכשה עבוקה ימעהשת אל זיאכ ולשב לתבצק תוכנ הבוםאת יהלףק כהיוסי היביחוט רשא היה 

	() () -) . 
	ךפה םרטב ול .ןרקב הכנל 
	ה
	יבגל תימע הכנהלחש ההתחפגרדבתתוכנה שקנהעב,ול בגלויחקלרכשהבוקהעפוהש,תח חתלו תכרא בהטיחו הלח עומבד יחתתל פהה.התח תבתפוק תכרא יבהחוט תימעה הייה חטובמ גליב חקל כשהר עבוקה שפוהתח הבוםאת יהלףק וסיכהי חוטיבהי השהי ול םרטב פהך .הכנל 
	ו
	תימע תכראב חוטיב אוהש תימע חטובמ ןרקב היסנפ השדח כתילל תפסונ ןלהל( 
	קהןר התפסונ
	שבל ותוא רכש וק,עב עריאו וריאע יחוטיב מההכז תא תימעה וא יאשויר קבהבצ ןה רקהמן ןהו המןרק נה,תפסו ושתםל ול תבצק תוכנ וא ושתםל שליריאו תבצק ,םיריאש יפל ,ןיינעה קהמרן ה,תפסונ ממוהנ .דבלב לע ףא ,רומאה םא עבקנ ימעהשת וא לכ דחא שמיריאו דרפנב םיאכז המרקן התפסונ הבצקל מנהכו המהבצק הל םה םיאכז ,ןרקהמ ושיםל םהל ןרקהמ ההרפש שןיב הבצקה ה ןרקבתפסונ לז הל הבצקןרקהמ םיאכ


	הסדר ביטוח
	הסדר ביטוח
	הסדר ביטוח

	.37 
	() -.) . () 24 24 . () -
	א
	תימע חטובמ תוברל תימע תבתפוק תכרא חוטיב יאשר תורוהל הרבחל הנמהתל בגלתו מדי חוטיב ממריכב הםילומגת בהרתי ובצההר וא ןיפולחל דיקפהל ןרקל כסםו גבהבו ימד ,חוטיבה וצלרך הרימש לע הכה ףקייוסי ובש יחוטיבה היה ב חטובמרטדח םל לויהע תימןרקב ליעפ ת ןלהל( 
	סהדר טיבחו
	בהמךל תתפוק רדסה חוטיבה יואר תא תימעה תימעכ ובמחט לכל רבד ונעןיי אוהו הייה חטובמ תהבםא רכשל עבוקה יהלוףק כהיוסי חוטיבהי רשא ויה ול םרטב פוהקס םולשת מדי םילומגה
	ב
	רדסה בחוטי יהשעי אל רחואי םותמ תתפוק תכרא יבה,חוט אוהו לוחי ךשמב הפוקת לש דע 
	םישדוח םיפוצר הלח דעומהמ וב חלד תויהל ימעת ,ליעפ או דע םות הפוקת שההוו וקתלפת תופיצר פההתודק נורחאה,ה םא היה עתימ ליעפ חפתו מ 
	וח.םישד ירהבו כי תתפוק דסהר חוטיבה לוכתל תא ה תכרא תפוקתחוטיב
	ג
	לע ףא רומאה םיפיעסב נטקםי )א( ו
	,)ב( רדסה יבחוט ייקספ םויב רהןושא שדוחל הבקוע וב ערא אמ דחםירקמה יאבהומה יפל ,ם:םדק 

	(1), 37; (2)
	הרקמב וב חושדו קפהתוד ימד םילומג לשב תימעה ןרקב
	לע ףא ומאהר יעסבף 
	רדסה )ג( חוטיבה יקספ דוח וב שדוחבה ושימד תודקפ םילומגה
	תימעה ךשמ םיפסכ ממריכב הםילומגת או ריבעה יפסכם ןרקל א,תרח רחאל דחשל תויהל תימע ;ליעפ 

	(3)(4)
	 תימעה שקיב א קיספהלנ תשתה יוכיםול רובע רדסה בה;חוטי 
	ב תמייק אלה ביכרםילומגת ש ונובשחבשימעה לתי תהר צהרוב קפסממל תןומי לעות היכוטיבה יוסימעהו יחאל ת מולשת ריבעהיל םיוסיכ תולע היכוטיבה יוס;יח 

	(5)
	ימעה תריטפ;ת 

	(6); 
	 עיגה תימעה ליגל םות חוטיבה תפוקת

	(7); () -) 
	ה תימעהלח לבקל בצקוא האלמ תוכנ ת בצקז תןרקהמ הנק
	ד
	תימע בדסהר חוטיב והשא תימע במחטו ןרקב סנפהי השדח כתילל נתפסו ןלהל( 
	קהרן התפסונ
	שבל ותוא רכש וק,עב עריאו וריאע יחוטיב מההכז תא תימעה וא יאשויר קבהבצ ןה רקהמן ןהו המןרק נה,תפסו ושתםל ול תבצק תוכנ וא ושתםל שליריאו תבצק ,םיריאש יפל ,ןיינעה קהמרן 

	. 
	ה,תפסונ ממוהנ .דבלב לע ףא ,רומאה םא עבקנ ימעהשת וא לכ דחא שמיריאו דרפנב םיאכז המרקן התפסונ הבצקל מנהכו המהבצק הל םה םיאכז ,ןרקהמ ושיםל םהל ןרקהמ ההרפש שןיב הבצקה ה ןרקבתפסונ לז הל הבצקןרקהמ םיאכ


	דמי ביטוח
	דמי ביטוח
	דמי ביטוח

	.38 
	() 1,] 2. (). 
	א
	ימד חוטיב בלש סינוכי תוומ תוכנו חיובשו הבםאת דקמלם םיאתמה ןימל ,תימעה ,וליג נשת ,ותדיל תהבוםא רועישל יוסיכה ,יחוטיבה ליג םות תתפוק הסיכיו בה,יחוטי רכשה ,עבוקה רתיות ה תואכזהובצש הרתימעה ל ופמכסנב טרחפיג[ ,]י[ ם
	ג[
	]אי[ ,]
	ב
	 חוטיב ימד בשתוכנ ל מתפתחי הלופכ תוכנו תחובשו מכפסנב טרופ[ ח]י

	() , 30 31, 30 -31, 2.] 
	ג
	ימד יבחוט שומלושי לע ידי תימע חטובמ רתיוש לע יוסיכה היחוטיב םיריאשל או לןב וזג דבלב אלו יבלט תא תרימש תופיצר תתפוק שכאההר לשב תתפוק רותיוה
	יפל יעסםיפ 
	וא 
	ב ,ןיינעה יפלתתפוק רותיוה התרדגהכ עסבםיפי 
	ו
	אתהבמאל םרו פסנב[ חג


	תקרת דמי ביטוח
	תקרת דמי ביטוח
	תקרת דמי ביטוח

	.39 
	() , %35.) () 
	א
	יהיוסיכה ףק יחוטיבה תימעל עבקיי הש ךכעבטצמה תולךס לשב תר לכ היכםייוס יבהםייחוט
	אל הלעת לע 
	סהמך רבטצמה צהיופ לש לומגתםי ינפל יניוכ ימד לוהינ ימדו חוטיב ןלהל( 
	-
	תרקת הכיוסי הביטוחי
	ב
	תרקת היכוסי יבהיחוט חתבשו לע ייד הרבחה הנמהתל הבםאת להתוחנ לוינותנ ימעהת 

	:םיאבה 
	:םיאבה 
	:םיאבה 

	;25
	;25
	ליג םות ב חוטיבה תפוקתהםאת ימעה לש ותריחבליפל ת ףיעס
	)1(

	פהב תופיצרה תודקליגמ לח יחתה תלוסיכי ו יחוטיבהדע םות חוטיבה תפוקת; 
	פהב תופיצרה תודקליגמ לח יחתה תלוסיכי ו יחוטיבהדע םות חוטיבה תפוקת; 
	)2( 

	TR
	לודיג שיתנ לש רכשב מעהלש רועישב תי 2%; 
	)3(

	TR
	ד רועישה ימויפל םילומג רכשה בשוחמ הטובמעה לש ח;תימ
	)4( 

	חבבושי ךס ההתודקפ ימדו חוטיבה פצהוםיי ךרואל קתתפו ,חוטיבה תיביר הויהון
	חבבושי ךס ההתודקפ ימדו חוטיבה פצהוםיי ךרואל קתתפו ,חוטיבה תיביר הויהון
	)5( 


	110 
	ומעתיש לע דושתה רועהא פאה תילאירהכ תיביטקרופמףיעסב ט 
	ל.הז ןונקת 


	תשלום דמי ביטוח
	תשלום דמי ביטוח
	תשלום דמי ביטוח

	.40 
	() . , 36-37 () 133) 133) . ()
	א
	ימד יבחוט יומלוש ךותמ ימד ומגהםיל כרמלבי מגתהםילו שחבןוב תימעה ןרקב
	לע אףרומאה
	ימעת אשרי שלםל ימד חוטיביפל יעסםיפ 
	םג תמךו מריכב תהםילומג תיברה צההרוב ב ואועצמאולשת תחוטיבה תולע ם קלוגב ןרהב ימד יבה.חוט 
	ב
	ימד חוטיב לשב שדוח חוטיב םיוסמ וניוכ שדוחב בהחוטי .רומאכ לע ףא ,רומאה רוצף תימעה יפל התוארו ףיעס 
	()ב(
	לקתןונ ,הז ימד החוטיב לשב תתפוק חוטיבה המדקש עומלד םולשת ימד םילומגה וניוכ שדוחב וב פוהודק ימד ומגהלםי הנושארל בףסונ ימדל בהחוטי דעב תואו .שדוח לכב הרקמ ובש הקיסעמ ישםל ימד םילומג בהםאת תובייחתהל ומאההר ףיעסב 
	()ב(
	הדקפהו ארהנושהלבקתהךלהמב חהםיישדוקועהםיבהלחתביי,תועצובי נכייוימד הטיבחושדוחהמ רהןושא שוניגב ורבעוה ימד גהםילומ אלו יוכונ ימד בחוטי גבןי שדוח לשא בעוהור בערוו םילומג ימד
	ג
	 ימד וטיבני חולכ תימעהמ וכ ע אוה דועימ,ןרקב חטובמ ת .דבלב 



	'-
	'-
	פרק ו
	קצבת זקנה 

	הודעה בדבר זכאות לקבלת קצבת זקנה
	הודעה בדבר זכאות לקבלת קצבת זקנה
	הודעה בדבר זכאות לקבלת קצבת זקנה

	.41 
	,, 52 . : 
	השיש וחישדם ינפל ועיגה לש תימע במחטו ליגל םות תתפוק טיבהחו וא ינפל גהועי לש תימע לא חטובמ ליגל תשירפ וח,הביפל הנעןיי
	שתחלהרבחה להנמהתתימעלוההעדבשהצויוגלושפאהתויור תודמועהינפבולנעןיילבקתתבצק,הנקז :תוברל הווין,תואבצקתתפוקמולשתםיטבומ,םיח כסםו הבצק זמ,ירע ישירוע קהבצ שלריאםי
	תייחד רפי,הש עהתרב םיפסכ לתפוק למג א,תרח עדוהה לע ספהתק הוסיכםיי יבהט,םייחו ימד נהלוהי יופצש לשםל ,רנויסנפכ תוברל ימד נלוהי םיפסונ לשב הבצק מנכוה מתבצק מינימםו הבםאת לףיעס 
	לןונקת ,הז סהרב יבגל הרשפאתו תייחדל ליג תםו תתפוק בהחוטי דע ליגל תשירפ וחהב
	ומכ ןכ ולכתל דוהההע סהרב לע להךי תלבק בצקקזה תל הינפהו ,הנףד רטניאה רתאבהרבחה לש טנ מהכש תלהנותבות
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	ובש ןתינ אוצמל תא םיספטה הםיעגונ ךילהל ירפההש וטוריפ רבדב התויורשפא עהותודמ ינפב מעהתי ירפ תארקלפמכ ,השב טרויעס.הז ף 
	ובש ןתינ אוצמל תא םיספטה הםיעגונ ךילהל ירפההש וטוריפ רבדב התויורשפא עהותודמ ינפב מעהתי ירפ תארקלפמכ ,השב טרויעס.הז ף 


	תנאי זכאות לקצבה
	תנאי זכאות לקצבה
	תנאי זכאות לקצבה

	.42 
	, 52.
	תימע זיאכ לבקתל תבצק הנקז הלח ליגמ תואכזה נימהילאמי לתבצק זהנק וא וממדע רחואמ תויר
	הבםאת חבלותרי דבלבו שזה תבצקיאכז הל הנק ת אלפמ תחמאכ םומינימה תבצקוףיעסב ר 


	בקשה לקבלת קצבת זקנה
	בקשה לקבלת קצבת זקנה
	בקשה לקבלת קצבת זקנה

	.43 
	() 47-51 
	א
	השקבב בקלתל תבצק זקהנ ציןיי ימעהת תא דעומה ובש אוה במשק הלליחת ללבק תבצק זריחב תאו הנקןיינעל ות התויורשפא פמהיעסב תוטרוםיפ 
	;ןלהל 

	() : 
	ב
	השקב בקלתל תבצק הנקז שגות אבעצמתו ספוטה םסרופמה רתאב יאהטנרטנ לש בחהרה ותבותכש

	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.aspx 
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	() 7 ; 
	ג
	הרבחה נמההתל שתחל תימעל שיארו על בקתל קבההש בקלתל תבצק זהנק תבךו 
	םימי דעוממ בקתל ותשקב ואוה לולכי בתשק עדימ וא סאמתואתכ תופסונ תורסחה בבתשק ,תימעה לככ ישויה

	() 10 
	ד
	הרבחה נמההתל רשאת את ותשקב לש תימע בקלתל תבצק זהנק ךותב 
	םימי מםוי בקתל בה ספוטהשק בקלתל תבצק ז,הנק אוהשכ מ.ןיקתו אל 

	() . 
	ה
	ןעמל רסה סקפ ירהבו יכ יבגל תימע ששיגה השקב בקלתל תבצק זהנק רטפנו ינפל עומד תואכזה רהןושא בקלתל תבצק ז,הנק ולוחי וההתואר התויטנוולר יבגל תימע חטובמ וא יבגל תימע אל תהב חטובמאמל םדעומב תימעה דמע ותריטפתאזו , הרשוא םא ףא ותשקב בקלתל בצקז תהנק

	() 
	ו
	בק רחאלתל זה תבצק,הנושארה הנק היהי אל פה יאשרויסנשל רנתונ א.ותריחב ת 


	תקופת הזכאות לקבלת קצבת זקנה
	תקופת הזכאות לקבלת קצבת זקנה
	תקופת הזכאות לקבלת קצבת זקנה

	.44 
	() : 
	א
	מועד הזכאות הראשון לקבלת קבצת קזהנ יהיה המאוחר מבין אלה

	(1)-1 (2)-143
	ה
	שדוחל צשןיי ימעהת בהשקב בקלתל תבצק ז,הנק דבלבו דעומש הז לח רחאל שיאור בהי לע השקדהרבחה י נמהה.תל 
	ה
	 שדוחל ומל בקועהה רושיא דעתואכז לבקלהב הנקז תבצק תםאת ףיעסל 
	.)ד( 

	() (,) , (" :)" , . 
	ב
	בףסונ לע רומאה ףיעסב 
	א
	דעומב גהתש השקבה בקלתל תבצק הנקז
	יאשר התימע קבלש םולשת ףסונ לש שדוח דע השולש וחשדי הבצק בדע םישדוחה דקשומ דעומל זהאכתו ארהןוש לבקתל תבצק זנקה
	ןלהל
	הפוקת נוסתפ שתלולמי צקהב
	ודבלב וליגש שדוחב ארהןוש הפוקתב פסונהת ימולשתל הבצק
	אל היהי נךומ ליגמ האכזתו ילמינימה לתבצק זהנק


	חישוב קצבת זקנה
	חישוב קצבת זקנה
	חישוב קצבת זקנה

	.45 
	() [-:) 
	א
	תבצק זההנק בשוחת לע ידי ולחתק תיההר צההרוב כדועמהתנ םויל הםדוק דעומל כזהאות שארהןו בקלתל תבצק קז,הנ מבםדק הרמהה בצקלת זהנק ופמהטר בחפסנ 
	]ה עבקייש בהםאת תשמלםינ יאבהןלהל( ם 
	תנוניהעמתי מלםדק צקהב

	(1)-; 
	יטרפ ויסנפהרנ 
	וליג לש רנויסנפה ומבדע תואכזה ןושארה בקלתל תבצק ז,הנק תנש ונימו ותדיל

	(2)-48. 
	יטרפ ןב הגוז 
	וליג לש ןב גוזה לש פהרנויסנ בדעומ תואכזה רהןושא בקלתל קתבצ ז,הנק שתנ ,ותדיל ונימ רועישו הבצקה ול היהי כזאי רחאל ותריטפ לש רנויסנפה פכבוף תוריחבל רנויסנפה שקבבה בקלתל תבצק זהנק וםאתהב תוארוהל ףיעס 
	ליבג ויסנפנרשיש לו תויר ןבמ זגו חאד בשוחי מםדק מהההר לצקהב הבםאת ליטרפ לכ דחא ינבמ זהוג אתהבוישל םהבצקה רוע שימעה רחבל תא לכינבמ דח .גוזה 

	(3)-, 49;
	יטרפ םידליה 
	יגםל לש יידל סנפהרנוי דעומב הזואכת רהןושא קלבתל תבצק קזנה
	שתנ דיל,םת רועישו הצקהב הל יויה זםיאכ רחאל ותריטפ לש הרנויסנפ ופכבף תוריחבל בב רנויסנפההשק בקלתל בצקבו הנקז תאתההל םוארות ףיעס 

	(4)50;
	תתפוק םימולשתיחטבומםלככ מעהשתירחב הב השקבב בקלתלתבצקזנקההבווהל םאתתואר ףיעס 

	() () , 44(,) , ( ,) . 
	ב
	לע ףא מאהרו סבףיע 
	א
	ליעל
	ושיחב תבצק זההנק תימעל שרחב הפוקתב תפסונ לש ימולשת בצקה מאכרו סבעףי 
	ב
	עיהש לע ידי לחותק הרתיה צההרוב ועמהכדתנ םויל קהםדו דעומל כזהאתו הןושאר בקלתל תבצק זהנק
	מבםדק הרמהה לתבצק זהנק טרופמכ ףיעסב 
	א
	השכאו לדגומ רפסמב וחהםישד שקיבש תימעה בפוקתה התפסונ ימולשתל הבצקה הלדגהו וז והמותנ שדוחב דחא

	() . 
	ג
	ןעמל רסה סקפ חבושי תבצק זההנק יהיה הבםאת והלתואר הןונקת יפכ הישוי ומבדע כזהאות שארהןו בקלתל בצקז תהנק


	תשלום ועדכון קצבת הזקנה
	תשלום ועדכון קצבת הזקנה
	תשלום ועדכון קצבת הזקנה

	.46 
	() 44 "), , 44(,) , , . 
	א
	תבצק זהנקה ושתםל םיאכזל דע םויל ישילשה לש לכ ,שדוח לשב שדוחה ה,םדוק הלח שדוחהמ עהבקודעומל התואכזשארהוןבקלתלתבצק זהנקפמכטרו סבףיע 
	:ןלהל( 
	דעומ שתהלםו רהושאן לש קתבצ ה"הנקז
	דעו שדוחל הבקוע שדוחל בו רטפנ לבקמ .הבצקה מעית רחבש וקתבהפ תפסונ לש ימולשת הבצק
	מאכרו בףיעס 
	ב
	ושיםל ול הםולשת הףסונ עבד הפוקתה ונהתפס לש ימולשת הבצקה
	מבדעו הםולשת הןושאר לש צקתב זההנק
	מכטרופ סבףיע הז

	() ,. 
	ב
	שב הבצקח לטפה שדוהרי האולמב םלושת
	 אלל םויל רשק הריטפה

	() 
	ג
	תבצק זההנק דועתןכ הבםאת רועישל יוניש דמהד כפי שעבקנ בוהתואר ההרדס יחתהיתק וארוהבוקה תועובהז ןיינעל ת רפבח קבושי דעוןוכ תויוכז ימע.םית 


	קבלת קצבת זקנה עבור חלק מן היתרה הצבורה
	קבלת קצבת זקנה עבור חלק מן היתרה הצבורה
	קבלת קצבת זקנה עבור חלק מן היתרה הצבורה

	.47 
	() . 
	א
	תימע פהשרו זל,הנק אשרי רימהל קר חקל תיהמהר צההרוב בשחבונו ,הבצקל וריתוהל את חההרתיכ רתונה קל הרובצ ןרקב

	() . 
	ב
	לע תימע מאכרו ולוחי ארוהתו הןונקת תועגונה ,רנויסנפל לכב עגונה לתבצק זה,הנק וההותואר תועגונה מעלי,ת כבעגונה ל בצה הרתילוב הרתונש הרונובשח


	קצבת שאירים לבן זוג של פנסיונר
	קצבת שאירים לבן זוג של פנסיונר
	קצבת שאירים לבן זוג של פנסיונר

	.48 
	() 
	א
	תימע פהשרו זלהנק ןיאש ול ןב גוז ומבדע תשגה בההשק בקלתל תבצק ז,הנק לבקי בצקת קזטיב אלל הנול חיאש תבצקגוז ןב יר לש .רנויסנפ 

	() . 
	ב
	תימע שרופה זלהנק שיו ול ןב גוז דעומב תשגה קבההש בקלתל צקתב ז,הנק רחבי רגסמבת שקבהה בקלתל תבצק זהנק תא ישרוע הבצקה ותמך תבצק זההנק ולש לושישם לןמלא רחאל מותו
	תימע שיש לו רתוי במן גוז דחא רחבי בתרגסמ בהשקה תא ועישר הבצקה לושישם לכל דחא מינב .גוזה 

	() -%30
	ג
	רועיש הצקבה ןבל גוז חבשר תימעה הבםאת ףיעסל הז אל פיתח מ
	מתבצק זההנק הל אוה .יאכז 

	() %100. 
	ד
	ךס ישירוע קתואבצ הריאשםי תימעהש רחבי ישושםל שליריאו ןב( גוז יו)םידל לא הלעי על 
	מה תבצקאוה הל הנקז יאכז

	קצבת שאירים לילדים של פנסיונר
	קצבת שאירים לילדים של פנסיונר
	קצבת שאירים לילדים של פנסיונר
	.49 

	תימע פהשרו זלהנק שיש ול י,םידל יהיה יאשר וחבלר בתרגסמ בהשקה בקלתל תבצק זהנק חטבל תא הבצקב וידלי ושתשםל םהל ו ותומ רחאלכגומ םה דוע לאשכ םירדםירי יפל .הז ןונקת 
	תימע פהשרו זלהנק שיש ול י,םידל יהיה יאשר וחבלר בתרגסמ בהשקה בקלתל תבצק זהנק חטבל תא הבצקב וידלי ושתשםל םהל ו ותומ רחאלכגומ םה דוע לאשכ םירדםירי יפל .הז ןונקת 

	קצבת זקנה הכוללת תקופת תשלומים מובטחים
	קצבת זקנה הכוללת תקופת תשלומים מובטחים
	.50 


	() 87 24 
	א
	תימע שריא רוחבל דעומב השקבה בקלתל תבצק זהנק תבתפוק תםימולש חטבומ,םי לבובד וליגש םותב תתפוק ולשתהםימ טבומהםיח אל הלעי לע 
	אלשו היה זיאכ בקלתל תבצק תוכנ מבלהך 
	םישדוחה שדעומל ומדק קבה תשגה.הש 

	() -
	ב
	תימע ציןיי בהשקב בקלתל תבצק זהנק דציכ אוה קבמש חלקל תא הםימולשת מהוטבםיח יבן םיראשה הבורדע אשםירי 
	ןיב ה.םיבטומ רנויסנפה ילכו תונשל תא ההקולח קובמהתש וא תא משתו םיבטומה לכב .תע 

	() , -. 
	ג
	רטפנ רנויסנפ ינפל םות תתפוק הםימולשת חטבומהםי ןיאו ול ,םיריאש יויה כזאםי מיבטוו
	עיהבורד ומטםיב 
	רוי,ויש לבקל ןרקהמ תא מוכסן הןווהמ לש בצקהאתו תורתונה בםולשת דח ,ימעפ שההוו לפכמתל תבצק זההנק שדוחב הםולשת אהןורח םרט יטפותר לש סנפהרנוי מבםדק יהןוו טרופמה סנבפ[ ח]ז אתהבישדוח רפסמל ם ולשתהורתונש ם ל דעםות פוקתולשתה תטבומה םימםיח


	היוון קצבת זקנה
	היוון קצבת זקנה
	היוון קצבת זקנה

	.51 
	() 
	א
	תימע יאשר רוחבל ומבדע השקבה בקלתל תבצק ז,הנק בויהןו חהקל לש תבצק זההנק הל הוא

	: (1)-; 
	 יאכז הביפכ ,ןידל םאת פישןלהל טרו
	יהןוו לש חקל הבצקה ועההל לע םוכס הבצקה רעזמהי 
	םוכסה ההמןוו היהי ושוה פכמלס תלוכה םצקיבש הבוהל תימעה שקמב ןוהה םדקוח ויפל הרמשהבצקה הב

	(2)%255 
	יהןוו לש דע 
	ךסמ הבצקה ךשמל הפוקת לש דע 
	ש,םינ דבלבו םוכסש בצקת 

	() [1],; 
	קזהךומנ הנ סמוכהבצקה ם ירעזמה וש ואסה .ול הוםוכ היהי ןווהמה ושפכמל הולכ תל :הלא 
	א
	מםדק הויהןו טרופמה נבחפס 
	ו
	עבקייש הבםאת לינותנ תימעה היפלשם הבשוח תבצק הו הנקזיהה תפוקתלןוו

	()() 1)(2,) 1. () 
	ב
	 רועיש הויהןו אתהביחבל םר;תימעה ת 
	ג
	תבצק זההנק היהש יאכז הל אלמלא בעצי יהןוו הבםאת ףיעסל ,הז ורחאל הויהאתהב ןום ףיעסל ( ןטק
	 לככ ,ליעל ובש.עצ תימע היהי ריאש וחבלר בןוויה הבםאת סלףיע ןטק 
	גם םא תבצק הזהנק יופצשה שהללתם יה רחאל ולןוו אתהבספל ם( הק
	ל הווש )סוכהבצקה ם ירעזמה
	ב
	םוכסה והמהושי ןוםל יסנפלומב רנות דעשםול זה תבצקנושארה הנק;ה 

	() 
	ג
	רנויסנפ אל היהי יאשר וזחלר וב השקבהמ יהלןוו הבצק יפל ףיעס ,הז הלוכ וא ח,הקל ויסנפונר גהל לכוי אליב שןוויהל השק הבצקומ רחאל ,שת דעםול ה תבצק.הנושארה הנקז 

	() . 
	ד
	ךלהמב וקתתפ יההןוו בקיל רנויסנפה תא תבצק קזההנ היהש זאכי הל אלמלא עציב הווין אתהבעסל םהשכ ,הז ףיאי פומישב תתחעהה רויןוו

	() 
	ה
	הלח םותמ תתפוק הויהןו שתםל ןרקה רנויסנפל תא אולמ תבצק הזהנק הלש יהה זיאכ לפי הוארותה תנקא ,ןו.ןוויהה אלמל 


	קצבת מינימום
	קצבת מינימום
	קצבת מינימום

	.52 
	() 
	א
	זה תבצקהנק פת אלתח ומינימה תבצקמם דעומב קבהל השתבצק קזהנ

	. 
	() , 
	ב
	לע ףא רומאה ,ליעל ימעת לכוי רוחבל בקבתל תבצק ,הנקז ףא אם התחפ מתבצק םומינימה
	ש דבלבוושמול תמל בצקז תןרקהמ הנק .הפיקמה 


	המשך הפקדת דמי גמולים
	המשך הפקדת דמי גמולים
	המשך הפקדת דמי גמולים

	.53 
	תימע היהי יאשר שמהלךי דיקפהלו ימד םילומג ןרקל םג רחאל גהשעי ליגל םות תתפוק הוטיבח או גו ,הבוח תשירפ ליגלאל םהש רחלח לבקל בצקז ת.הנק 
	תימע היהי יאשר שמהלךי דיקפהלו ימד םילומג ןרקל םג רחאל גהשעי ליגל םות תתפוק הוטיבח או גו ,הבוח תשירפ ליגלאל םהש רחלח לבקל בצקז ת.הנק 



	'-
	'-
	פרק ז
	שאירי פנסיונר 

	זכאות לקבלת קצבת שאירי פנסיונר
	זכאות לקבלת קצבת שאירי פנסיונר
	זכאות לקבלת קצבת שאירי פנסיונר

	.54 
	() 
	א
	אשויר לש רנויסנפ רטפנש וותבצק חהבשו ךכ שאשויר ויהי םיאכז לצקתב ,םיריאש היוי אכזים ותריטפ םע בקלתל הב םיראש תבצקםאת הלוארוקרפ ת .הז 

	() . 
	ב
	ותואכז לש בן גוז בקלתל תבצק ריאש רחאל תריטפו לש נויסנפר אל ערגית םא ינב הזוג ושרגתה חאלהש רלח לבקל בצקז תהנקא אלא ,נ םרחא עבקיד קספב תטופיש וצ וא ןי


	תקופת הזכאות
	תקופת הזכאות
	תקופת הזכאות

	.55 
	() -1(): 
	א
	דעומ הזואכת ארהןוש קלבתל תבצק שיריא נויסנפר יאה ה
	שדוחל שדוחב הבקוע וחלדש ריטפלש ות .רנויסנפה 
	ב
	 תואכזה םות בקלתל תבצק שיריא סנפנויר היהי דקומההלא ןיבמ ם

	(1)-
	ןמלא יבגל 
	ןורחאה םויה חל,ותריטפ שדו א ףאואשינ ם ;שדחמ 

	(2)-
	יריאש יבגלניאש םןמלא ם 
	ותבשדוחה ם וב ל ולדחויהת שיריאיפל ם .הז ןונקת 


	מידע כללי לתביעה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר
	מידע כללי לתביעה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר
	מידע כללי לתביעה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר

	.56 
	: 
	הרבחה נמההתל זכורמ ףדב םסרפת תאברטניאה רש טנותבותכש הל

	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.aspx 
	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.aspx 
	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.aspx 


	: 
	מסמה תאםיאבה םיכ

	(1)
	ךמסמ וב ופיטר ילהך יטהפלו עיבתבה בקלתל תבצק שיריא נפרנויס תוברל תהסחייתו וחוללמז תםינ יבתב לופיטלדעוממ הע גהשהל דעו התש;התמל 

	(2)
	ךמסמ ויחנהת רבדב ןפוא הלועפה דנהשר אשהמרי תוברל טוריפ עדימה רוישתמ סמהמיכנה םישרדךרוצל ם יבתב לופיטהע;ה 

	(3); 
	ספוט יבתהע בקלתל בצקת שיריא רנויסנפ ןרקהמ רלתוב תוארוה לנעןיי ןפוא לימוי ספוטה


	תביעה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר
	תביעה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר
	תביעה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר

	.57 
	() : 
	א
	ריאש נפרנויס שיגי בחלהר הנמהתל עיבתה בקלתל תבצק םיריאש שאר לולכת תא כמסמהים םיאבה

	(1); (2); (3)-
	 העיבת ספוט בקלתל תבצק םיריאש
	ריטפ תדועתה רנויסנפה לש
	עדימ או אסתואתכמ ופסונת ושרדנהת על
	ידי הרבחה הנמהתל כהול ףופכב רוהלתוא 

	() 7
	סההה רדחתי.יתק 
	ב
	הרבחה נמההתל בישת בבתכ ריאשל ךותב 
	םימי דעוממ בקתל ותעיבת כרומא ףיעסב קטן 

	ו )א(ל טרפתםיאשונה יבג :םיאבה 
	ו )א(ל טרפתםיאשונה יבג :םיאבה 

	(1)
	בק רושיאתל אשה תעיבתי;ר 

	(2); 
	שקבעדימ ת תכמסא ואופסונ תואסחה תריבתב תותע ,ריאשה ש לככיויה

	() 
	ג
	דעומ בקתל העיבתה בקלתל תבצק םיריאש היהי עומהד וב ההלבקת הנושארל יבתתע יאשהר הרבחב נמהה,תל וא דעומה וב הלבקת עדימה הףסונ שקבתהש י"ע הרבחה הנמה,תל חואמהר .םהינבמ 

	() 10 
	() 10 
	ד
	הרבחה נמההתל בישת כבבת תעיבתל ריאשה ךותב 
	םימי וממעד בקתל יבתההע לבקלת קש תבציריאא ול עידותו םנ םוא הלבקת חדנ.ותעיבת הת 

	() 
	ה
	הרשיא חהבהר הנמהתל תא תעיבת ריאשה בקלתל תבצק ,םיריאש טרפת בתכמב שיאהור תא םוכס תבצק זההנק לש רנויסנפה רטם ,ותריטפ תא רועיש הצקבה יטנוולרה אלותו ,ריאש סםוכ ריאשה תבצקיל םכז אוה האו יכזה תפוקתואל ת.םיריאש תבצק 


	() . 
	ו
	דרבחה התחהנמה הא תלאשה תעיבת תיר בקלתל בצקםיריאש תפת ,תוביסה תא טר חדלהיי

	חישוב קצבת שאירי פנסיונר
	חישוב קצבת שאירי פנסיונר
	חישוב קצבת שאירי פנסיונר
	.58 

	תבצק ריאשי רנויסנפ וחתבש י"ע לפכמת תבצק זההנק וששהמל רנויסנפל עבד שדוח הלשתםו ,ןורחאה ישברוע הבצקה שרחב רנויסנפה חטבל תא ותוא ריאש קבבהש גהששי קלבתל תבצק קזנה שוח ויפלשובה זה תבצקהנק רנויסנפה לש. 
	תבצק ריאשי רנויסנפ וחתבש י"ע לפכמת תבצק זההנק וששהמל רנויסנפל עבד שדוח הלשתםו ,ןורחאה ישברוע הבצקה שרחב רנויסנפה חטבל תא ותוא ריאש קבבהש גהששי קלבתל תבצק קזנה שוח ויפלשובה זה תבצקהנק רנויסנפה לש. 

	תשלום ועדכון קצבת שאירים
	תשלום ועדכון קצבת שאירים
	.59 


	() 55.
	א
	תבצק ריאשהםי ושתםל םיאכזל דע םויל ישילשה לש לכ ,שדוח בלש שדוחה קה,םדו חהלה םויהמושארן קועה שדוחלזה דעומל באכל ןושארה תובקתל כ םיריאש תבצקרופמףיעסב ט

	() , . 
	ב
	םולשת תבצק םיריאש ותילםימ השעיי אבמתועצ ,ןמלאה םאו ןמלאה אוני הרוה לש םימותיה
	מאבתועצ ופורטופאס נומשה ןידכ
	םותיה אהי יאשר קללב תא תבצק םיריאשה הלש אוה אכזי שחלבון םושרה ש לע.ומ 

	() 
	ג
	העבק כרעהא תיטופיש סומתכמ קספב ןיד טולח יכ תומ רנויסנפה םרגנ האצותכ ממהשע זבדון אשמ ימ לשרישית ,ויז ללוכריאשה ת מאכול רריאש תבצק.םי 

	() 
	ד
	תבצק ריאשהםי דועתןכ בהםאת רועישל יוניש מהדד יפכ שעבקנ בתוארוה דסההר יחתהתקי וארוהבוקה תועובהז ןיינעל ת רפבח קבושי דעוןוכ תויוכז ימע.םית 


	שאירי פנסיונר שבחר בתקופת תשלומים מובטחים
	שאירי פנסיונר שבחר בתקופת תשלומים מובטחים
	שאירי פנסיונר שבחר בתקופת תשלומים מובטחים

	.60 
	() 58 -,) -,) 
	א
	רטפנ רנויסנפ רחבש וקתבתפ םימולשת טבומםיח בךלהמ תתפוק הםימולשת הומטב,םיח הייו ,ויראש לכ עוד יהיו גומםירד אשכםירי יפל ןונקת ,הז כזאםי שהנמלושת םהל בףסונ לתואבצק שהראםי חשובשו הבםאת ףיעסל 
	ןלהל( 
	תואבצק אשהרםי מהקותויר
	תואבצק תופסונ רשא כסןמו וכהלל היהי ושהו לשרפה שןיב ההבצק נורחאהה המלושש רנויסנפל לןיב סך תואבצק םיראשה ירוקמהתו פהה(שר נוכיה ןלהל 
	תפסות שתולמםי מטבוחםי
	ותאז דע םות תתפוק ולשתהםימ טבומהםיח או דע םות וקתתפ תואכזה בקלתל תבצק ,םיריאש יפל הומ.םדק תסההמיי תתפוק תואכזה בקלתל קתבצ םיריאשלש יאשר םיוסמאלו ייתסהמהתתפוקהםימולשתמהוטב,םיחושתםלתרתי תפסותהםימולשת טבומהםיח לש ותוא ,ריאש הבצקכ וא סכםוכ המןוו יפל ףיעס ןטק )ד( ,ןלהל םאתהב אשה תריחבל.רי 

	() 
	ב
	ולחתק תפסות הםימולשת טבומהםיח בןי יאשהםיר התהי אתהבם לתריחב ויסנפהרנ בבשקה ורחאהנש הנ.ןרקב הלבקת 

	() 
	ג
	הותמ לחת םפוקמולשתה תטבומה םיםיח אשל ומלושיריימה םיריאשה תואבצק םירוק.תו 

	() [10 . 
	ד
	ריאש רנויסנפ רשא יאכז תבתפסו םימולשת טבומ,םיח היהי יאשר לכב תע עצבל יהןוו לש וקלח תפסותב תהםימולש בומהט,םיח בשוחיש פכמכתל חקלו וא וקלח יסחיה תפסותב םימולשת בומטםיח מבםדק הויהוןטרופמה בחפסנ
	]ז הבםאת רפסמל ישדוח הםולשתורתונש דע םותלקתתפוהםימולשת טבומה.םיח כסםו הז ושיםל לע ידי הרבחה הנמהתל ךותב 
	םימי ממדעו בקתל בקשת יאשהירהז ןיינעל ם

	() , 
	ה
	רטפנ יאשרלש רנויסנפ זהיאכתלסותפםימולשתטבומ,םיחבםרטמייתסנהתתפוקהםימולשת טבומה,םיח ושתםל תפסות הםימולשת מהטבוםיח הרתונש םיריאשל םירחאה בהקולח שהוו יבן השםיריא םירחאה
	הבורדע אשםירי םירחא ומלושי הלשתםימו מהחטבוםי ורתונש ככסםו מיל ןווהםישרו אשה לש.רי ה םוכסהמןווה אתהב בשוחיספב רומאל םהק ףיעסב )ד( .הז 

	() 50. 
	ו
	רנויסנפ חבשר תבתפוק שתםימול טבומ,םיח רטפנו ךלהמב תתפוק םימולשתה ומהטבםיח יאון יראש ולחי ,םגל ולוה ויבוהוארתועובקה ת ףיעסב 
	)ג(


	שאירי פנסיונר שבחר בהיוון קצבה
	שאירי פנסיונר שבחר בהיוון קצבה
	שאירי פנסיונר שבחר בהיוון קצבה

	.61 
	() 512) 
	א
	יאשויר לש פרנויסנ רחבש יהבןוו הבצק ליפ ףיעס 
	()א(
	רטפנו מבךלה תתפוק הה,ןווי יהיו זיאכאולמל ם ריאשה תבצקיאכז םה הל םב אל וליאכ ,םיהה עצו.ןווי 

	() 512) . 60. 
	ב
	לע ףא ומאהר ףיעסב ןטק ,)א( שיריא רנויסנפ רחבש ביהןוו הבצק יפל ףיעס 
	()א(
	סונבוף בםימולשת מטבו,םיח טפנור מבלהך וקתתפ הויהןו ונפלי מייתסנשה תתפוק הלשתםימו מהחטבוי,ם יויה זיאכם הבצקל וושהה הבצקל וששלהמ נויסנפלר שדוחב הלשתםו ורחאהן טםר ותריטפ חו(בשוה רחאל יהה,)ןוו תאזו דע םותל תתפוק ההווין וא םות תתפוק הםימולשת טבומה,םיח ומהםדק ינבמםה
	בוירה יכ ותבם תתפוק ההווין ודע םות קתתפו מולשתהםי טבומהםיח ושתםל יאשלםיר הבצק אתהבם ףיעסל 


	היוון קצבה לשאירי פנסיונר
	היוון קצבה לשאירי פנסיונר
	היוון קצבה לשאירי פנסיונר

	.62 
	() %25-) 
	א
	ריאש לש נפרנויס יאכזה הבצקל הבםאת לןונקת הז ריאש הלןוו תא ותבצק עישברו לש עד 
	מיאשה תבצקאוה הל םיר יאכז ל (ןלה 
	ישערו הוויהן
	הפוקתל שדע ל ש שמח.םינ 

	() . 
	ב
	השקבה הלווין שגות עמבמד תשגה תהבהעי בקלתל תבצק יאש,םיר יאשהור שריא רוזחל וב כ קראל דוע ל ביקס תא לוכיהה םןוו

	() , [2] . 
	ג
	םוכס הויהןו היהי וושה לפכמתל תבצק יאשהםיר לש ותוא אשרי שדוחב הלשתםו שארהןו
	אלמלא שקיב עצבל ה,ןווי רועישב הויהןו שקובמה מבוםדק עובקה בחפסנ 
	ו
	בהםאת ,ונימל שתנ ש וליגו ותדילריאשה ל וחבולשתה שדןושארה ם תהבוםא יהה תפוקתלבש ןווה רחריאש

	() . 
	ד
	ה םוכסהןווי יושב ריאשל םלדעומ םולשת בצקיריאשה תהנושארל ם

	() . 
	ה
	ךשמב פוקתת הויהןו בשחר אשה,רי בקיל אשהרי תא הבצקה וחהתישד שייההת העיגמ לו ןוויהה אלמלאהשכ ,פומ איחב תתרועיש יההןוו

	() 
	ו
	םותמ תתפוק הויהןו רחבש ,ריאשה היהי זיאכ ריאשה אולמל הבצקה הל היה זיאכ אלמלא הויה.ןו 



	'-
	'-
	פרק ח
	קצבת נכות 

	תנאי זכאות לקבלת קצבת נכות
	תנאי זכאות לקבלת קצבת נכות
	תנאי זכאות לקבלת קצבת נכות

	.63 
	תימע רכוהש הכנכ לע ידי םרוגה רהאופי היהי כזיא לבקל תבצק תוכנ ןרקהמ בהםייקת לכ תהיאנם רופמהיטל ם:ןלה 
	תימע רכוהש הכנכ לע ידי םרוגה רהאופי היהי כזיא לבקל תבצק תוכנ ןרקהמ בהםייקת לכ תהיאנם רופמהיטל ם:ןלה 

	(1)
	 היה תימעה ימעחטובמ ת דעומב ןרקב המה עוריאהכז בצקב;תוכנ ת 

	(2)34, 
	תסההמיי קתתפו א,הרשכ לככ ,שרדנה הבםאת עובקל ףיעסב 
	םרט דעומ ריאהוע זמה;הכ 

	(3)35;
	תוכנה אל המרגנ האצותכ עוריאמ וא הלחמ רשא רחוההג ךילהב חהםותי יאופרה לש אכ תימעהרומ ףיעסב 

	(4)
	העיבתה בקלתל תבצק תוכנ השגוה חלרבה הנמהתל תבךו שולש שםינ דעוממ וריאהע זמה;הכ 

	(5). 
	תימעה יזחהר ןרקל םיפסכ ךשמש וא הריבע כרממבי הםילומגת רחאל דעומ אהריוע מההכז סותבתפ ישרפה שתהאו השוגשו ןרקב ףדועו וא ןוערג וטקאירא לעש םהיפ ועונכד רקבן תורתיה צהבתורו לש עהמי,םית ןיגב ההפוקת משעומד הכישמה וא עהה,הרב פלי הנעןיי עוד רזחה דעומלםיפסכה ת רקללעופב ן


	מידע כללי לתביעה לקבלת קצבת נכות
	מידע כללי לתביעה לקבלת קצבת נכות
	מידע כללי לתביעה לקבלת קצבת נכות

	.64 
	הרבחה נמההתל זכורמ ףדב םסרפת תאברטניאה רש טנ:ותבותכש הל 
	הרבחה נמההתל זכורמ ףדב םסרפת תאברטניאה רש טנ:ותבותכש הל 

	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.aspx 
	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.aspx 
	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.aspx 


	מסמה תא:םיאבה םיכ 
	מסמה תא:םיאבה םיכ 

	(1); 
	ךמסמ וב ופיטר ילהך טהפילו עיבתבה בקלתל תבצק נתוכ תוברל התוסחיית חוללתו ינמזמ העיבתב לופיטל םומדעו התשגה דע התמלשהל

	(2)
	ךמסמ התויחנ רבדב ןפוא הלועפה דנהשר תימעהמ תוברל טוריפ עדימה רוישתמ 

	סמהםיכמ נהםישרד תבוטל לופיטה תביבהע וןכ תהסחייתו תואכזל התימע תונמל אפור עוובהד ופרהיא;ת 
	סמהםיכמ נהםישרד תבוטל לופיטה תביבהע וןכ תהסחייתו תואכזל התימע תונמל אפור עוובהד ופרהיא;ת 

	(3). 
	 העיבת ספוט לבקלק תתבצ ןרקהמ תוכנ רוה תוברלתוא ינעלימ ןפוא ןיספוטה יול


	תביעה לקבלת קצבת נכות
	תביעה לקבלת קצבת נכות
	תביעה לקבלת קצבת נכות

	.65 
	() 
	א
	ל שיגי תימעהרבח הנמההעיבת תל בקלתל בצקולכת רשא תוכנ תתא ל סמהה םיכמ:םיאב 

	(1)(2); (3)
	 העיבת ספוט לבקלק תתבצ ;תוכנ 
	אופר תודועתיודיעמה תוע תהעיגפ ל בוכרשש ותימעה ל יש לעו דובעליגפה רועהע
	ךמסמ ורותיו לע תוידוס רפתיאו הותמכס תימעה ךכל הרבחהש נמההתל לבקת הידיל 

	ועםיקת לש כל סמהםיכמ הםייאופר גונהעםי ,ול צמהייום יתבב םילוח תודסומבו ופר,םייא דיבי 
	ועםיקת לש כל סמהםיכמ הםייאופר גונהעםי ,ול צמהייום יתבב םילוח תודסומבו ופר,םייא דיבי 

	(4)-
	ידיחי םיאפורידיב וא ם םיפוג רבשושימ םתעד ה ובצמ לעה לש יתואירב.תימע 
	עדימ או אסתואתכמ ופסונת ושרדנהת על
	ידי הרבחה הנמהתל כהול ףופכב רוהלתוא סההה רדחתי.יתק 

	() 5 )
	ב
	הרבחה נמההתל בישת לתימע ךותב 
	םימי דעוממ תשגה עיבתהה רומאכ עסבףי ןטק א(
	 יבגל טרפתו םיאשונה יאבה:ם 

	(1)
	בק רושיאתל ימעה תעיבת;ת 

	(2)() 
	שקבעדימ ת תכמסא ואופסונ תואסחה תרוה תעיבתב תש לככ ,תימעהי;וי 
	ג
	דעומ בקתל העיבתה בצקלת תוכנ היהי דעומה בו תההלבק תעיבת תימעה בחבהר להנמה,ת דעומה וא וב העדימה לבקת סונהתהש ףבבחה י"ע שקלהנמה הר,ת ינבמ רחואמה.םה 

	() . 
	ד
	לע ברורי שייובו תועיבת כ(תרדגה ומהחנ בחפסנ )]בי[ לש תימע סחיב תייסנפל ,תוכנ חתול תכרעמ ללכהב םיחפסנ ]בי[

	() 67 ,66-68 67 ,66-68 
	ה
	תימע ומבשעד הוריאע מההכז בתבצק כנתו וניה חטובמ ןרקב בוןרק ,הפיקמה ריבהרו יבתבעה בקלתל הבצק תוכנ השעי הבםאת רומאל םיפיעסב 
	ו
	תבןונק ןרקה קמה,הפי ךילהב חאד בתה רובע םגהעי לבקלק תבצןרקב תוכנ ת יעס ולוחי אלוםיפ 
	ו
	ב.הז ןונקת 


	רופא הקרן
	רופא הקרן
	רופא הקרן

	.66 
	קה אפורי ןרהב עבקותטלח מונמהתק ה תועיבקה תאב:תוא
	קה אפורי ןרהב עבקותטלח מונמהתק ה תועיבקה תאב:תוא
	קה אפורי ןרהב עבקותטלח מונמהתק ה תועיבקה תאב:תוא
	(א) 

	אהתימעה ם טובמה,הכנ ח הכנ תוברל עיס;ידו
	אהתימעה ם טובמה,הכנ ח הכנ תוברל עיס;ידו
	)1( 

	אה דעומעורי זמה;הכ
	אה דעומעורי זמה;הכ
	)2( 

	םאה ייתסההמ תתפוק הרשכאה םאהו התוכנ המרגנ כהאצות הנואתמ, מ,הלח םומ וא
	םאה ייתסההמ תתפוק הרשכאה םאהו התוכנ המרגנ כהאצות הנואתמ, מ,הלח םומ וא
	)3( 

	ופר בצמ לכיא ולחשגל תויב הוארול תנעןיי שכא תפוקתפמכ הרב טרוףיעס ;34 
	ופר בצמ לכיא ולחשגל תויב הוארול תנעןיי שכא תפוקתפמכ הרב טרוףיעס ;34 

	םאה תוכנה המרגנ וריאמע וא הלחמ וגרחוהש להביך הםותיח ,יאופרה לככ שההי
	םאה תוכנה המרגנ וריאמע וא הלחמ וגרחוהש להביך הםותיח ,יאופרה לככ שההי
	)4( 

	יאופר םותיח; 
	יאופר םותיח; 

	ה רועיש;תוכנ
	ה רועיש;תוכנ
	)5( 

	פוקת;תוכנה ת
	פוקת;תוכנה ת
	)6( 

	םא הלח רההע או טההב ובצמב ירבהיתוא לש עתימ נ,הכ תא מדעו יחתתל רהההע או
	םא הלח רההע או טההב ובצמב ירבהיתוא לש עתימ נ,הכ תא מדעו יחתתל רהההע או
	)7( 

	טההצמב הבברבה ויתואי. 
	טההצמב הבברבה ויתואי. 

	הרבחה נמההתל עידות ,תימעל הבםאת חהלתטל וראפ ןרקה יפל ףיעס ןטק ,)א( ךותב 14 
	הרבחה נמההתל עידות ,תימעל הבםאת חהלתטל וראפ ןרקה יפל ףיעס ןטק ,)א( ךותב 14 
	(ב) 


	, 
	םימי דעוממ בקתל העיבתה
	םאה ואהרש ותעיבת וא נהתחד וא םאה תשרדנ ייתהותובצ ינפב וראפ ,ןרקה אום כן עידות לע ומדע תההתובציי טרפתו תא דתושיר ראפו ןרקה תארקל תובצייתה מעהית נפבלככ ,וי שהיתוברל ,וי בוקידבמו םיקדבמ ,תדבו ,םינחקיכמב האל ןוןוחב רשוכ ובע.הד 

	() 10 . 
	ג
	דעומ צייתהבתו תימעה בינפ אפור קהרן עבקיי לכל רתויה ךותב 
	םימי וממדע דוההעה רומאכ ףיעסב ןטק ,)ב( אלא םא שקיב עהתימ בתכב לתוחד תא דעומ ,תובצייתהה אוז לעפת הרבחה להנמהםותב ת יבקל בלדעומ תע הב רחא יפולחםדק

	() 2 
	ד
	לככ רדנשוש אפורל ןרקה נותםינ ,םיפסונ תוקידב וא חבמםינ םיפסונ םישרדנה ידכ ללבק את חהשית ,ותטלחל לע וה ךכבתכב העד עלךותב תימ 
	מיהה דעוממ םי.תובציית 

	() 2 7 , 
	ה
	הרבחה נמההתל עידות תימעל ךותב 
	םימי דעוממ תובצייתה מעהתי ינפב אפור ןרקה או ךותב 
	םימי דעוממ בקתל סמהםיכמ בהםאת בלתשק אפור ןרקה כרומא ףיעסב ןטק ,)ד( יפל הנעןיי
	ה לעב ןרקה אפור תטלחבתה .העיטלחת ןרקה אפור תהתטרופמ הי מונמו.תק 

	() , 
	ו
	דוהבהע מעלתי מאכרו עסבףי ןטק ,)ה( תעידו ול רבחהה הנמהתל לע ותוכז של מעהתי עלרער לע הטלחהה ינפב עוההד ופרהתיא כון לע ותואכז לתונמ אפור מומעט וובהדע תיאופרה השבחרה הנמהתל יתאש לעבויות הותקסע בםוכס עבקיש לע דיה אלשו פיתח מתרקת התולע ושמהתמל לראפו הדעווב ופרהאתי וא תולע סעהתק אפורה טמםע ,תימעה ךומנה ינבמ.םה ומכ ,ןכ םא אל הרכו כהכנ
	כ רכוה ואהכנ ח,יקל וטרופי דוהבסה העדולשתה ירךרוצל ם הרימש לע היכוטיבה יוס.יח 


	ועדה רפואית
	ועדה רפואית
	ועדה רפואית

	.67 
	() 90 
	א
	חקל תימעה חטובמה לע תעיבק אפור ,ןרקה יאה יאשר גהלשי רוערע לע בקותעי וולעדה ופרהיאתב ,תךו 
	מ םימיה תעדוה דעומהרבח להנמהע תחה ל.ןרקה אפור תטל 

	() 66 
	ב
	הדעווה ופרהתיא עירכת בההתטלח מונמהתק יבגל םיפיעסה רשא שרדנ אפור קהןר הלירכע הב םהבםאת ףיעסל 
	;)א( 

	() 7 
	ג
	הרבחה נמההתל עידות תימעל ךותב 
	מיםי דעוממ בקתל בתשק עהרוער לע דעומ תוסנכתה הדעוה פרהותיא לעו תואכזו בצייתהל פבהינ רפתוט את תושירד עוההד רהתיאופ תארקל סנכתהתו הדעוה ש לככתוברל ,ויהי בוקידבמו םיקדבמ ,תדבו ,םינחקיכמב האל ןוןוחב רשוכ ובע.הד 

	() 21 
	ד
	דעומ הסנכתתו והדעההרתיאופ בקייעללכ תויהר ותבך 
	םימי ממדעו בקתל הע,רוער לאא 

	-
	םא שקיב התימע תכבב לתוחד תא עומד כתהה,תוסנ זאו עבקיי על
	ידי בחההר הנמהתל םותב בל דעומ יפולח הב רחא.םדק 

	() 2 . 
	ה
	לככ ושרדנש הדעוול רהאופתי נותנםי סונ,םיפ תוקידב וא חבמםינ םיפסונ םישרדנה ידכ ללבק אחה תהרבחה ,התטל נמההתל ךכ לע עידות ותב תימעלך 
	עוממ םימיוה תוסנכתה דרה הדעותיאופ

	() 2 7 
	ו
	רבחהה נמההתל עידות לתימע ותבך 
	םימי עוממד תוסנכתה ווהעהד יאופרהת או ותבך 

	(
	םימי דעוממ בקתל כמסמהםי הבםאת לבתשק הדעווה ופרהתיא אכרומ הקספב 
	,)ה יפל ,ןיינעה על חהעוה תטלפרה הדותיא ה .העיבתבלחהדעוה תט רהמ היהת תיאופמונמו תטרופ.תק 

	(), . 
	ז
	דוהבהע מעלתירומאכבףיעסןטק ,)ו( עידות ול הרבחה להנמהתלע ותוכז רערעל לעוול הטלחהההדע תיאופרה .םירוערעל ומכ א ,ןכאל ם והתימעה רכ מההכנכ חטובוא , הכונכ רח הכקלי
	וטרופי דוהבהעדסהה ירולשתךרוצל ם הרימש לע היכיוס יבהיחוט

	() -
	ח
	הרבחה נמההתל אשית בתויולע סעהתק אפורה עטמם תימעה בכסםו עבקיש לע הדי לשוא פיתח רקתמת התולע ושמהתמל אפורל הדעווב רהאופתי וא ולעת סעהתק פורהא טמםע ימעה,ת ךומנה ינבמ.םה דעומב יארוש ןונקת הז 
	םוכס תשהתופת הרבחה הנמהתל לעבתו סעהתק הוראפ 

	-550.₪ 
	עטמתימעה ם 


	ועדה רפואית לערעורים
	ועדה רפואית לערעורים
	ועדה רפואית לערעורים

	.68 
	() 90 
	א
	חקל תימע מחטוב לע יבקתע עווההד ה,תיאופר אהי יאשר הלשיג רוערע על יבקהתע עוולדה ופרהתיא על,םירוערתאזו ךותב 
	מיםי דעוממ והתעדהרבחה הנמהתללע חהתטלווהדעהופרה.תיא 

	() 66 
	ב
	הדעווה ופרהתיא םירוערעל עירכת הבלחהתט מונמהתק יבגל יעסהםיפ רשא שרדנ ראפו הקרן לעירכה םהב אתהבעסל םףי 
	.)א( 

	() 7 
	ג
	הרבחה נמההתל עידות תימעל ךותב 
	מיםי דעוממ בקתל בתשק עהרוער לע דעומ תוסנכתה הדעוה אופרהתי םירוערעל לעו ותואכז בצייתהל הינפב טרפתו תא רדתושי הדעוה תיאופרה רעלירועם תארקל תוסנכתה הדעוה לככ ש,ויהי רלתוב ידב,תוק במםיקד חבמו,םינ הקידבו מבןוכ ןוחבאל כושר .הדובע 

	() 30 -
	ד
	דעומ הסנכתתו הדעוה התיאופר ערעלוםיר עבקיי כלל רתויה ךותב 
	םימי ממדעו לבקת רוערעהאלא , ה שקיב םאעבתכב תימ דלא תוחדעומ ת כתההזאו ,תוסנ ייע עבקל
	ידי הרבחה נמהלהת ותבעומ בל םד רחא יפולח הב.םדק 

	() , 2 
	ה
	לככ ושרדנש הדעוול רהאופתי םירוערעל ותנםינ םיפסונ
	תוקידב וא חבמםינ יפסונם שרדנהים ידכ לבקל תא חה,התטל ההרבח הנמהתל עידות לע ךכ תימעל ותבך 
	םימי עוממד תוסנכתה ווהעהד ופרהתיא על.םירוער 

	() 2 7 
	ו
	הרבחה נמההתל עידות עלתימ ךותב 
	מיםי דעוממ התתוסנכ דעווהה ופרהתיא עלםירוער וא ךותב 
	םימי דעוממ בקתל סמהםיכמ בהםאת בלתשק הדעווה רהפתיאו ירוערעלם רומאכ ספבקה ,)ה( יפל ,ןיינעה לע חהתטל הדעוה האופרתי םירוערעל .רוערעב הלחתט הדעוה רהתיאופ רוערעלםי היהת פמרותט מונמו.תק ומכ ,ןכ םא לא הרכו ימעהת חטובמה כנ,הכ וא רכוה הכנכ ,יקלח יוטרופ דוהבסה העדולשתה ירךרוצל ם הרימש לע היכוטיבה יוס.יח 

	() 
	ז
	חהתטל עווההד תיאופרה לםירוערע וסביגתו תויאופר האי תיפוס וחתביי תא הםידדצ לכל רבד ונעןייהת אלו ,ינ הינתוא רוערעל ת הפיקתל ד לכבהש ךר.אי 


	חישוב קצבת נכות
	חישוב קצבת נכות
	חישוב קצבת נכות

	.69 
	() 
	א
	תבצק תוכנ להכנ אלמ בשוחת לע ידי פכמתל רועיש יוסיכה יחוטיבה ,תוכנל רכשב עבוקה של דוחב תימעהש שםדק דעומל עוריאה זמהקב הככנ תבצ.תו 

	() . 
	ב
	תבצק תוכנ להכנ יקלח חתבשו לע ידי פכמתל בצקת תוכנה רומאכ ףיעסב ןטק )א( גרדבת ש תוכנהבקנה ידי לע ול העפרה םרוגיאו

	() (%133, 
	ג
	תבצק תוכנ להכנ עיסידו בשוחת לע ידי פכמתל תבצק תוכנה מאכרו ףיעסב ןטק 
	)א ועישבר לש
	בוקש דבלתבצ לושמה תוכנהתמ אל ול הלעת לע רכשה קה.עבו 

	נכה בקרן הזכאי לקצבת נכות מתפתחת
	נכה בקרן הזכאי לקצבת נכות מתפתחת
	נכה בקרן הזכאי לקצבת נכות מתפתחת
	.70 

	תבצק תוכנ לש תימע במוחט רששכ וסיכי יחוטיב נלתוכ מתפתתח יפל ףיעס 26 תלדגו אתח שלנה רועישב לש 2%. 
	תבצק תוכנ לש תימע במוחט רששכ וסיכי יחוטיב נלתוכ מתפתתח יפל ףיעס 26 תלדגו אתח שלנה רועישב לש 2%. 

	קצבת נכות כפולה
	קצבת נכות כפולה
	.71 

	תבצק תוכנ לש תימע חטובמ אלש רתיו לע כיוסי חוטיבי לתבצק תוכנ הלופכ תהבםא ףיעסל 27 תהא הלופכ בצקמתוכנה ת יאכז אוה הל תהבםא ףיעסל .27 69ךשמב , פמה הפוקתהתטרו ףיעסב 
	תבצק תוכנ לש תימע חטובמ אלש רתיו לע כיוסי חוטיבי לתבצק תוכנ הלופכ תהבםא ףיעסל 27 תהא הלופכ בצקמתוכנה ת יאכז אוה הל תהבםא ףיעסל .27 69ךשמב , פמה הפוקתהתטרו ףיעסב 

	תקופת הזכאות לקצבת נכות
	תקופת הזכאות לקצבת נכות
	.72 


	() -61
	א
	הכנ כזהיא לתבצק תוכנ ןרקהמ היהי אכזי בקלתל בצקת תוכנ ןרקהמ הלח םויב ה
	שחאלר 

	() -6 
	אה דעומעורי ב הכזמהצקתב .תוכנ 
	ב
	לע ףא ומאהר ףיעסב ןטק ,)א( תימע במחטו רכוהש כהכנ רחאל ופלחש תוחפ מ
	שדוחים דעומהמ חאהןור ובש היה זיאכ בקלתל תבצק תוכנ ,ןרקהמ היהי זיאכ בקלתל תבצק תוכנ רקהמן דעוממ וריאהע הכזמה בצקתב ,תוכנ בלבוד ותוכנש רגנהמ לשב ותוא עוריא מהכז שוניגב הרכוה כנתוו ה.תמדוק 

	() (1); (2); (3)
	ג
	כז היהי הכנאי לבקלנ תבצק תוכדע ת קומה תורקמ םדןיב הוריאבה םיע:םיא 
	נהה הכיגגל עות לית םתפוק חוטיבה
	םות וקתאתהב תוכנה תפהל םוגה תטלחםר יאופרה
	םות טפ שדוחתרי לבקמ בצק.תוכנה ת 


	תשלום ועדכון קצבת נכות
	תשלום ועדכון קצבת נכות
	תשלום ועדכון קצבת נכות

	.73 
	() 
	א
	בצקתוכנ ת ושתםל ע הכנלישילשה םויל ד כ לש,שדוח ל שדוחה לשב ה.םדוק 

	() 72(-25-15. 
	ב
	תבצק תוכנה ושתםל הכנל הלח דוחהמש בקועה ומלדע וב ינהנת חהתטל רוגהם פרהאוי וופכבף ומאלר ףיעסב 
	.)א לע ףא הרומא ,ליעל םא חהתטל גהוםר ופרהיא ינהנת רחאל ה
	 וב שדוחל הה הלבקתנטלחה ,השת הבצקוםל ל דע
	בקועה שדוחל

	() 
	ג
	תבצק תוכנ ברובע הפוקתה שןיב דעומ התואכז בקלתל תבצק ,תוכנ לןיב דעומה שוב הלבקתה הטלחהה לריכה תימעב נכ,הכ ושתםל תימעל ןפואב יטקאורטריב ףוריצב פהשרי ,הדמצה במדעו שארהת וב ןוושםל ק ולתבצ .תוכנ 

	() 
	ד
	תבצק תוכנה דועתןכ תהבםא רועישל יוניש מהדד יפכ שעבקנ הבותואר הרדסה יחתהתקי ווארוהבקה תועובהז ןיינעל ת רפבח קבושי דעוןוכ תויוכז ימע.םית 

	() %270. 
	ה
	תבצק תוכנ הכנל הזיאכ קלתבצ תוכנ תמתפתח לדגות אתח הנשל ברועיש לש 
	ופמכטר ףיעסב 


	זקיפת דמי גמולים לעמית נכה
	זקיפת דמי גמולים לעמית נכה
	זקיפת דמי גמולים לעמית נכה

	.74 
	() 
	א
	ןרקה זתףוק ידימ דוחש שחלןוב לש הכנ ןרקב המבךל תתפוק נה,תוכ ימד לומגםי רמלכיב חב דבועהובש.ןרקב תימעה ן ומגה ימדםיל שוחיכ ובפכמתל יאבה:ם 

	(1),,
	עצוממ עישור ימד לומגהםי דקפוהשו לעופב רקלן ילומגת( ועדב
	דיבעמ
	וציפיי)םךשמב הבשוח היפל הפוקת שהעבוקה רכ קלתבצ ;תוכנה 

	(2); 
	שהעבוקה רכ ומבוריאה דעע הכזמה

	(3), %100; 
	רועיש תוכנה עבקש הםרוג ופרהיא מעלתי טובמהח וניהש כנה יקלח
	פכי עתישדכן מתע תעל רועישו לש 
	תימעל וניהש הכנ אלמ

	4% 96% )4( 
	לשב( ימד לוהינ ויערםיינ ישברוע לש אלש ורבעוי לעופב תבוטל חהרבה הנמה.)תל 
	לשב( ימד לוהינ ויערםיינ ישברוע לש אלש ורבעוי לעופב תבוטל חהרבה הנמה.)תל 

	() 
	ב
	םוכס דימ מגםילו ופקזייש הכנל הזיאכ לתבצק תוכנ מתפתתח לדגוי אתח הנשל רועישב של 

	%270.() 
	טרופמכ ףיעסב 
	ג
	םוכס ימד גהםילומ פקזיישו הכנל האכזי לתבצק תוכנ פכ,הלו היהי ופכל תבתפוק שתםול קתבצ נהכה תוכלופ.ה 

	() () 
	ד
	זמג ימד תפיקםילו הכנ תימע ןובשחל עתהש ה םויל דעכ לש ישילשח ל.שדו 
	ה
	זתפיק ימד םילומג שעתה הלח שדוחהמ בקועה מלדעו וב ינהנת חהתטל וגהםר ופרהאי 

	72(-25
	וופכבף ומאלר ףיעסב 
	.)א לע ףא הרומא ,ליעל םא חהתטל גהוםר ופרהיא ינהנת רחאל ה

	-15 . 
	 וב שדוחל הה הלבקתנטלח,ה זימד תפיק ילומגההשעת ם ל דע
	בקועה שדוחל

	() 
	ו
	ימד םילומגה ופקזייש יפל ףיעס הז שויועק לולסמב העקשהה וב םילהונמ יפסכם דקפוהשו רמליכב גתהםילומ לש מעה,תי יפכ נשולהו םרט הלח בקבתל תבצק תוכנ רקהמן אלא םא עהמית יבשל שקתונ אהה לולסמ ת.העקש 

	() . 
	ז
	ימד םילומג ייופקז לשב לכ תתפוק אכזהתו בצקלת ,תוכנ תוברלו לשב תבצק כנתו המלושש ןפואב אורטרטקיבי


	כיסוי ביטוחי והפקדות דמי גמולים לנכה חלקי
	כיסוי ביטוחי והפקדות דמי גמולים לנכה חלקי
	כיסוי ביטוחי והפקדות דמי גמולים לנכה חלקי

	.75 
	() 37, -.) 
	א
	הכנ יקלח יאשר תורוהל הרבחל הנמהתל תובגל ימד בחוטי רממביכ הםילומגת הרתיב ובצהרה וא דיקפהל לןרק סםוכ וגבבה ימד ה,חוטיב הבםאת עסלףי 
	ךרוצל הרימש לע היףק הוסיכי בהחוטיי תוכנל שויריאם היהש ול טבםר ךפה ,הכנל יבגל חקל רכשה עבוקה ארש סחיב וילא אל העבקנ ול נוכת ןלהל( 
	רפהרכשה ש הקובע

	שרפה רכשה וחי עבוקהבש פכמכתל אבה:םי
	שרפה רכשה וחי עבוקהבש פכמכתל אבה:םי
	שרפה רכשה וחי עבוקהבש פכמכתל אבה:םי
	(ב)

	שהעבוקה רכ ומבוריאה דעע הכזמה; 
	שהעבוקה רכ ומבוריאה דעע הכזמה; 
	.1 

	פההשר יבשן 100% לןיב רועיש תוכנה עבקש רוגהם יאופרה מעלתי ,חטובמ יפכ
	פההשר יבשן 100% לןיב רועיש תוכנה עבקש רוגהם יאופרה מעלתי ,חטובמ יפכ
	.2 

	TR
	עמ ןכדעתישל ת.תע 

	יהףק היכסוי
	יהףק היכסוי
	תשיכר כיוסי יחוטיב לע דיי הכנ יקלח רומאכ סבףיע ןטק ,)א( אל לידגת תא
	(ג) 


	יחוטיבה לעמ יהלףק הסיכיו יחוטיבה רשא היה םרט האעורי מה,הכז ןה יבגל עישרו היכיוס וטיבה,יח ןה יבגל הכשר עבוקה צבריףו שרפהי צההדמ דדמל ןהו יבגל תשיכר םייוסיכ יבייחוטם םיפסונ תהבםא ב עובקל.הז ןונקת 
	יחוטיבה לעמ יהלףק הסיכיו יחוטיבה רשא היה םרט האעורי מה,הכז ןה יבגל עישרו היכיוס וטיבה,יח ןה יבגל הכשר עבוקה צבריףו שרפהי צההדמ דדמל ןהו יבגל תשיכר םייוסיכ יבייחוטם םיפסונ תהבםא ב עובקל.הז ןונקת 

	() , -74, 741) -,) -. 
	ד
	בעוהור ימד םילומג ןרקל לשב הכנ יקלח
	ףסונ על ימד םילומגה זנהםיפק ולשב לע
	ידי בחהרה הנמהתל אכרומ סבףיע 
	ךסו מדי הםילומג דוחבש םיוסמ הלע לע פכמתל עצוממ רועיש מדיםילומגה מכועמש ףיעסב 
	()א(
	הבשרפ רכשה העבוק ןלהל( 
	תרקת פהההדק הכנל קלחי
	פההשר שןיב ךס דימ המגםילו והשורבע ןרקל טעמל( ימד הםילומג זנהםיפק שבול לע
	ידי חהברה הנמהיבל )תלן רקתהדקפהה ת ח הכנל,יקל י אלנקה סיכקב יחוטיב יוןר

	() . 
	ה
	ןעמל רסה ס,קפ הכנל חיקל אלש שכר יוסיכ יחוטיב כרומא ףיעסב ןטק ,)א( אל היהי וסיכי יחוטיב תוכנל םיריאשו סחיב שרפהל שהכר בוקה,ע לשב התרמח נהוכת תמייקה או לשב תוכנ וא מתוו םרגיתש יאמרעו וניאש רושק ותוכנל ייקה.תמ ומכ ,ןכ ןרקה אל זתףוק תוכזל תימעה הכנה ימד גלומםי פה לשבשר קה רכשהעבו

	נכה מלא שהופקדו בשלו דמי גמולים
	נכה מלא שהופקדו בשלו דמי גמולים
	נכה מלא שהופקדו בשלו דמי גמולים
	.76 

	(א) רקב אלמ הכניאשר וניא ן שוכרל כיוסי טיביחו ףסונ ה לעןתינה יוסיכ ול אלמ הכנכ. (ב) בעוהור מדי םילומג ןרקל לשב הכנ למא ףסונ לע ימד םילומגה זנהםיפק ולשב על-ידי חהרבה מהמאכ תלהנףיעסב רו . 74, םילומגה ימד רומאכ י אלונק כיוסי יחוטיב ןרקב
	(א) רקב אלמ הכניאשר וניא ן שוכרל כיוסי טיביחו ףסונ ה לעןתינה יוסיכ ול אלמ הכנכ. (ב) בעוהור מדי םילומג ןרקל לשב הכנ למא ףסונ לע ימד םילומגה זנהםיפק ולשב על-ידי חהרבה מהמאכ תלהנףיעסב רו . 74, םילומגה ימד רומאכ י אלונק כיוסי יחוטיב ןרקב

	חובת גילוי של מקבל קצבת נכות
	חובת גילוי של מקבל קצבת נכות
	.77 


	לבקמ תבצק תוכנ ויעיד להרבח הנמהתל לע לכ ונישי ותסנכהב או בובצמ רהיאופ לוכיש לעיפשה על זל ויתויוכיפ ה.ןונקת 
	לבקמ תבצק תוכנ ויעיד להרבח הנמהתל לע לכ ונישי ותסנכהב או בובצמ רהיאופ לוכיש לעיפשה על זל ויתויוכיפ ה.ןונקת 


	מעקב אחר מקבלי קצבת נכות
	מעקב אחר מקבלי קצבת נכות
	מעקב אחר מקבלי קצבת נכות

	.78 
	() . 
	א
	הרבחה נמההתל הנפת ילבקמל תבצק כנתו הבםאת מלםידעו עבקיישו לע הדי דתבותורי לשא פתתח נפמהיי אתח לכב שתנ תואכז לתבצק ,תוכנ בוהרקמ לש הכנ אלמ ימצל,תות תורידתב שאל פתתח נפמהיי אתח לכב שםייתנ לש אכזתו לתבצק ,תוכנ ךרוצל בקתל םיטרפ מוםיכמס עגונב הלמשך זואכםת בקלתל בצקתוכנ ת ןרקהמ

	() 8663 68 
	ב
	האצמ בחהרה הנמהתל רחאל בקתל הםיכמסמ ותנהוםינ םישרדנה יכ שי עלדןכ תא ועישר תבצק ,תוכנה ןחבי םרוגה ופרהיא תא ובצמ לש כנה,ה סחיב חהלתטל םרוגה יאופרה ורחאהנה נשהלבקת .וניינעב הרבחה הנמהתל דעתןכ תא בצקהה הבםאת חהלתטל םרוגה .יאופרה ןעמל הסר ס,קפ יבגל ךילה העיבת מתשדוח לש כנה טרופמכ סבףיע 
	)א( ולוחי תוארוה עסםיפי 
	דע 
	ל.הז ןונקת 

	() , . 
	ג
	לככ רחאלש הקידב מאכרו ףיעסב ןטק )ב( אצמיי יכ לע יפ ותנהםינ ,םיינכדעה לבקמ תבצק תוכנה ההי יאכז לתבצק כנתו הנוש זמו המלושש לו פבו,לע הלוכ וא ח,הקל לעפת הרבחה הנמהלת תבשהל הכסםימו ומלושש רתיב וא תלםולש סהוכםימ שויה םירומא תשהלםל לע יפ ה,ןונקת בתהאם ,ןיינעל כדעתון תא ימולשת תבצק תוכנה ומלתשיש ללבקמ תבצק תוכנה מןאכ או,ךלי וא יספתםק
	אתהבל םםיינכדעה וינותנ

	() , . 
	ד
	אל והורבע הרבחל הנמהתל םיטרפה מהוםיכמס כרומא ףיעסב ןטק )א( ,ליעל לע ףא שנשחלו הכנל יתש ה,תוארת לע ךכ
	אהתח ודברא םושר ויינשהה אודבר ,ליגר ועיבכ םולשת תבצק תוכנה עד לסמה תלבקשרדנכ םיכמ

	() 
	ה
	הרבחה נמההתל זכורמ ףדב םסרפת תאברטניאה רש טנ:ותבותכש הל 

	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_mashlima.aspx 
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	: 
	מסמה תאםיאבה םיכ

	(1), . 
	ךמסמ התויחנ בדבר לועפהתו תושרדנה תימעהמ ךרוצל בקעמ בחהרה הנמהתל אחר ילבקמ תבצק .תוכנ בךמסמ הז יוצין כי מעתי אלש שיחל תא סמהםיכמ םישרדנה מלבקע תבוך םידעומה אכרומ ארתהבה ,היינשה ועיכב םולשת צקתב תוכנה ולש
	דע בקלתל סמהמיכםשרדנכ

	(2)
	ספוט לימליו לע ידי מלבק קתבצ תוכנ גאב בקעמ הבחהר הנמהתל רחא לבקמ צקתב .תוכנ 


	בדיקה רפואית תקופתית
	בדיקה רפואית תקופתית
	בדיקה רפואית תקופתית

	.79 
	-5 66 8663 68 
	אתח ל
	נשםי ןחבי הםרוג ופרהיא תא ובצמ לש לבקמ תבצק ,תוכנה סחיב הללחתט םרוגה פרהאוי הנורחאה נשהלבקת .וניגב אצמנ יכ לח יוניש בצמב נהתוכ לש לבקמ תבצק תוכנה סחיב חהלתטל םרוגה רהאופי הנורחאה כ,רומא דועתןכ חהתטל םרוגה ופרהיא תהבםא ףיעסל 
	הבצקהו ועתכדן הב.םאת ןעמל רסה ס,קפ יבגל ךילה בתהעי תשדוחמ לש הכנ פמכטרו ףיעסב 
	)א(ולוחי הוארות םיפיעס 
	עד 
	ל.הז ןונקת 


	שינוי דרגת נכות
	שינוי דרגת נכות
	שינוי דרגת נכות

	.80 
	() 65 75.
	א
	תימע כוהשר הכנכ יקלח ורדתג ותוכנ חוההרמ אשרי לתונפ הרבחל הנמהתל הבםאת רוהלאות ףיעסב 
	,ליעל דבלבו שדעומב אהעורי מההכז לנעןיי הרמחהה בובצמ היה עהמתי חטובמ בלש שרפה רכשה כ עבוקהשמועמףיעסב ות

	() 63-68. 
	ב
	תעיבת תימע הלתרמח רדתג תוכנה מכהו תשגהכ תהעיב בקלתל תבצק תוכנ ולוחיו גלהיב תוארוה רפה תוברל הז קרוואםיפיעס ת 

	() : 
	ג
	ה םרוגהאופרהב עבקי ילחמונמה ותטא תקתועיבקה ת תואבה

	(1)34 
	םאה הלח הרמחה בתגרד ותוכנ לש כנה,ה תוברל יפהותכ הכנל ועיס,יד םאה יתסהימה תתפוק כאשהר חיבס הלהרמח הבםאת עובקל סבףיע 
	וםאה הרמחהה נרגהמ צותכאה עוריאמ מ וארשא הלח והךילהב וגרח חהיאופרה םותי לככ ,תימעה לש היהש ח ךילהי;םות 

	(2)
	(2)
	ה רועיש;תוכנ 

	(3); 
	חהה דעומגרדב הרמנ תוכהכנה לש ות


	(4)
	פוקת,תוכנה ת םא ש הב לח.יוני 

	() 1,) 
	ד
	האצמ רבחהה הנמה,תל הבםאת הלטלחת םרוגה ופרה,יא יכ הלח ההרמח תגרדב ותוכנ של הכנ רכוהש הכנכ יקלח מאכרו יכו לא תולח והתואר יינעלן תתפוק אשכהר או וגרחהת ופמכטר עסביף (ג ןטק
	יהיז הה יאכהכנ בקלתל בצקנ תוכחהה לשב תאה הרמ.הרומ 

	() . 
	ה
	הרשוא דגהתל תבצק נוכת הכנל יקלח תובקעב מחהתר תגרד ,ותוכנ בשוחת תבצק תוכנה אתהבעישל םמה תוכנה רועעבקש ןכדו גהופרה םרוו יאקה רכשהעבו חהה דעומבמהרומאה הר

	נכה שהגיע לגיל תום תקופת הביטוח
	נכה שהגיע לגיל תום תקופת הביטוח
	נכה שהגיע לגיל תום תקופת הביטוח
	.81 

	עיגה ההכנ גללי םות תתפוק חוטיבה קספויו םולשת תבצק תוכנה פיקזות ימד םילומגה שחלןוב המעית הכנה קב.ןר תימעה הכנה היהי כזיא הלח דעוממ הז לבקתל תבצק זהנק הבםאת לתוארוה קרפ קתבצ ז.הנק 
	עיגה ההכנ גללי םות תתפוק חוטיבה קספויו םולשת תבצק תוכנה פיקזות ימד םילומגה שחלןוב המעית הכנה קב.ןר תימעה הכנה היהי כזיא הלח דעוממ הז לבקתל תבצק זהנק הבםאת לתוארוה קרפ קתבצ ז.הנק 

	קצבת נכות לנכה המשתכר מעבודה
	קצבת נכות לנכה המשתכר מעבודה
	.82 


	1(2) -2(2) ) -) 1(2) -2(2) 12 , -.) 
	הכנ שיש ול הסנכה וקמהמתור םיעובקה םיפיעסב 
	ו
	לתדוקפ סמ הסנכה טעמל( םולשת יגבן ימי הלחמ קיסעממ ורבצנש דע דעומ יאהעור ,)הכזמה או ימדמ לטבא,ה וא הבצק מרוקמ רחא ןלהל( 
	-
	הסנכה כלותל
	ושתםל ול אולמ תבצק תוכנה לכ ועד םוכס הבצקה הל אוה יאכז ןרקהמ בוריצף הנכההס הוכלתל ןלהל( 
	הסנכה משותבל הכנל
	וניא הלוע לע ללכ ותסנכה וחהתישד צוממהתע של תימעה יפל םיפיעס 
	ו
	לתדוקפ סמ הסנכה ב 
	םישדוחה ומדקש עומלד עוריאה מההכז
	וה םא ןיברבעםילומגה ימד ו האולממ ןרקל מ ואדבלב הקלח ןלהל( 
	תרקת נכהההס הכנל

	() 
	א
	התלע נכהההס מהתבלוש הכנל לע תרקת נכהההס נל,הכ פויתח מסםוכ תבצק כנהתו ושמהתמל לתימע ,הכנה מתיצח פההמשר שןיב ההסנכה תבלושמה להכנ לןיב תרקת נכההסה .הכנל 

	() 83.
	ב
	בוירה יכ הההסנכ לוכהתל לנעןיי ףיעס הז התהי הההסנכ לש ההכנ רחאל פשלעה הרבחה נמההב תלהםאת ףיעסל 


	תביעת קצבה ממקור אחר
	תביעת קצבה ממקור אחר
	תביעת קצבה ממקור אחר

	.83 
	() 
	א
	העבק רבחהה הנמהתל יכ תוכנה המרגנ עוריאמ מהכז מההנק זואכת לםולשת הבצק קממור ,רחא ותהנת אולמ כזותוא לש תימע לתבצק תוכנ בכך עבתיש תא הםימולשת םיעיגמה ול לבצקה רחא רוקממ וארוהל םאתהבוולרה קוחה ת.יטנו 

	() ,7 
	ב
	הרבחה נמההתל עידות תימעל וילעש שיגהל יבתהע בקלתל הבצק רוקממ רחא
	וןכ עללשההתוכ לנעןיי הבוג בצקת תוכנה אם התימע אל ישיג העיבת לבקלת הבצק קממרו ,רחא תאזו תבוך 
	ימידעוממ ם חהבחה תטלהנמה הר.תל 

	() 
	ג
	נהתחד ותעיבת לש תימעה בקלתל הבצק רוקממ ,רחא יעידו תימעה הרבחל לע ייחדת תעיבתו רערעיו על חדתיי ותעיבת בינפ האכרעה תכמסומה ,ךכל אלא םא ינהנת סהתמכ ההרבח הנמהתל לאי שגהערע תרו .רומאכ 

	() . 
	ד
	הרבח להנמת תיאשר קללב תימעהמ זתוכ תףולח היפל רערעת הרבחה הנמה,תל שבם ימעה,ת ינפב כרעההא המ.תכמסו ערעהר הרבחה ההנמתל לע תייחד ותעיבת לש תימעה בקלתל רוקממ הבצק שי ,רחאףת ימעההלועפ ת עככ הרבחה םשרדייש ל צלובק ךררעה תלרוע

	() 45 ,
	ה
	אל הנפ תימעה הכנה בתבהעי לםולשת הבצק רוקממ ,רחא וא אל שיגה תימעה רוערע על הטלחהה בנעןיי התואכז לבקתל הבצק ממרוק ,רחא תךו 
	יםימ דעוממ והתעד רבחהה נמההתל
	 בשוחת כ תוכנה תבצקפכמכ תל:הלא ל 

	(1)
	שהעבוקה רכ בצקל;תוכנ ת 

	;25% )2( 
	(3)
	תקנון מגדל מפקת משליהמ 
	ה רועישש תוכנבקנימעל עםרוגה ידי לע ת ופרה.יא 


	קיזוז קצבת נכה
	קיזוז קצבת נכה
	קיזוז קצבת נכה

	.84 
	() : 
	א
	םוכס תבצק תוכנה שתשםל ןרקה תימעל ,הכנ ארש ההרכו ותואכז להבצק רוקממ רחא לשב ותוא עוריא מ,הכז היהי הסםוכ גההוב במןי ינש ,הלא ודבלב םוכסש תבצק תוכנה שתשםל ןרקה אל הלעי יגמש הבצקה לעהע וה אלול תימעלתואר הז ףיעס

	(25%)1
	שהמכר עבוקה השכאו לפכומ שברועיתוכנה שעבקנתימעל לע ידי גהרוםופרה.יא 

	(100%)2
	רכשהמ עבוקה כאוהש ומלפכ רועישב נהתוכ שעבקנ תימעל לע ידי רוגהם ופרהנב יאכיוה סיסב יצקהב .זוזיקל 

	() ""-
	ב
	יעסב,הז ף 
	קה סיסבצהב קליזוז
	פכמתל :הלא ינש 

	(1), 7 (-1959 -,) 5 
	םוכס בצקה רוקממ רחא
	רקמבוה לש תבצק הכנ ךרצנ פלי יעסף
	קוחל היכנם 
	םילומגת וקישו,)ם ט"ישתה
	להל(ן 
	חקו כנהםי
	םוכס הבצקה היהש ושמםל ול וליא התייה ותבצק בשוחמיפל ת ףיעס 
	וחל;םיכנה ק 

	(2)1, 
	סחיה ןיבש רכשה עבוקה לןיב כשהר שויפל שוחהב הבצקה רוקממ ,רחא וא 
	לפי הינבמ ךומנה.ם 


	קצבת נכה בזמן הגשת תביעה לקצבה ממקור אחר
	קצבת נכה בזמן הגשת תביעה לקצבה ממקור אחר
	קצבת נכה בזמן הגשת תביעה לקצבה ממקור אחר

	.85 
	() 83
	א
	דע בקלתל הטלחה יבתבהע בקלתל צקהב רוקממ חאר וא הטלחה רוערעב םא וה,שג שתםל ימעל ןרקהב הבצק תםוכס רומאה ףיעסב 
	.)ה( 

	() -) , 
	ב
	לע ףא רומאה ףיעסב ןטק ,)א( תימע גהששי העיבת בקלתל הבצק רוקממ רחא םרטו נלבקתה הטלחה בתבותעי בקלתל הבצק רוקממ ,רחא היהי ריאש לבקל המדקמ סבםוכ שרפהה שןיב סוכם תבצק תוכנה הל היה אכזי אלמלא זואכתו הבצקל קממרו רחא בלןי םוכס הבצקה יפל ףיעס ןטק )א( ןלהל( 
	דקמההמ
	ךשמל השש םישדוח וא ךשמל ילשש תמתפוק תוכנה שהעבקנ ,ןרקב הלח דעוממ יחתתל לשתןרקב הבצקה םו
	הפוקתה יפל ינבמ הרצקה.ןה 

	() , -
	ג
	םא רחאל ןתמ הטלחהה בנעןיי זהתואכ בקלתל הבצק רוקממ רחא
	םוכס אבצקתו כנהותתימעהש ההכנ אכזי ןהל הלוע לע סםוכ תואבצק נהתוכ ומלושש תימעל ןרקהמ תבתפוק ולשתם ,המדקמה שיוםל תימעל םוכסב חד
	ימעפ תפסותבו ישרפה דמצהה ,דדמל פהרע בשןי הכסמוים ומאהובע םירש םישדוחה רהמלוש םהב בצקנ תוכיפל ת ףיעס ינב ,)א( ןטקיוכ דקמהלככ המ לושש.המ 

	() , , 
	ד
	םא רחאל ןתמ הטלחהה בנעןיי זהתואכ בקלתל הבצק רוקממ רחא
	םוכס אבצקתו כנהותוששומל מעלתי ןרקהמ תבתפוק םולשת המדקמה ועהל לע םוכס תואבצק תוכנה תימעהש ההי זכאי ןהל ןרקהמ לשב התוא הפוקת חכונ זהכתוא בקלתל קהבצ רוקממ א,רח שיםל מעהתי תא מדקמהה מלוששה ול ב,רתי תפסותב שרפהי מצההד ,דדמל מתואבצק נהתוכ תוידיתעה השאו כזיא ןהל
	לאא םא רחב שלםל תא המדקמה אכרומ מאבתועצ םולשת .ןרקל םא רחאל תייבג בוחה המצקואבת תוידיתעה רתונ םוכס יפסכ אלש רזחוה ןרקל ךותמ תימולש דקמהמה המלושש ,רתיב ניהכו סוכם זה סהמםוכ רובצה דמועש כזלתו .תימעה הרקמב ובש הסםוכ רובצה עהדמו תוכזל תימעה וניא סמקפ כליוסי סהםוכ סכהאכ יפרומ יעללת ,הנמה הרבחה לעפלל תכס תייבגימעהמ הז םויכרדב תרחא ם.תו 


	תום תקופת הזכאות לקצבת נכות וזכאות העמית לתביעת המשך
	תום תקופת הזכאות לקצבת נכות וזכאות העמית לתביעת המשך
	תום תקופת הזכאות לקצבת נכות וזכאות העמית לתביעת המשך

	.86 
	() 
	א
	הרבח הנמתל עידות הכנל לע ותעגה דעומל םות תתפוק תואכזה לצקתב תוכנ טרפתו והבדעה תא פאהשיורתו תודמועה ינפב הכנה הלשיג תעיבת הךשמ הלתכרא תתפוק אכזהתו לתבצק נוכ.ת דוהבאכ העמרו חה טרפתהנמה הרבתל םיכמסמה תא ישרדנהעהמ םשגהל תימ.ךשמה תעיבת ת 

	() ) -3. -, 3 . 
	ב
	העדוה מאכרו הקספב א(
	שיתחל הכנל כ
	םישדוח ינפל םות תתפוק תואכזה לצקתב תוכנ
	הרקמב שקתתפו תוכנה הרשואש על
	ידי הרבחה נמההתל וא תשתפוק תוכנה הרתונש ומבדע אושיר העיבתה בקלתל תבצק תוכנ
	ןניא תולוע לע 
	,םישדוח ןתנית עדוההה יפל ףיעס ןטק )א( םע ושיאר העיבתה בקלתל בצקתוכנ ת



	'-
	'-
	פרק ט
	שאירי עמית 

	תנאים לזכאות לקצבת שאירים של עמית מבוטח
	תנאים לזכאות לקצבת שאירים של עמית מבוטח
	תנאים לזכאות לקצבת שאירים של עמית מבוטח
	.87 

	רטפנ תימע טובמ,ןרקב ח יאש ויהיז ויראכםי הב םיריאש תבצקלםייקת כיאנתה ל:ןלהלש ם 34 )1( המייתסה קתשכא תפו,הר ככשרדנה ל בהםאת ףיעסל רטדעומ ם הוריאהכזמה ע; )2( תריטפ מעהתי חטובמה אל המרגנ האצותכ עוריאמ וא הלחמ רשא הגרחוה בילהך הפרה םותיחש יאותימעה ל רומאכ ףיעסב ;35 )3( ה דעומביטפה תימעה הרמיגה םרט חטובע ליגל םות קתחוטיבה תפו; )4( תימעה הבמחטו אל רתיו לע סיכיו בטייחו םיריאשל וא יוסיכ טיביחו תבל ,גוז לפי ,ןיינעה טעמל כ םירקמבאיעסב רומםיפ 30)ה( ו-31;)ה( )5( העיבתה קלבתל תבצק םיריאש והשגה הרבחל מההנתל ךותב עבש שםינ ממדעו עוריאה זמה.הכ 
	רטפנ תימע טובמ,ןרקב ח יאש ויהיז ויראכםי הב םיריאש תבצקלםייקת כיאנתה ל:ןלהלש ם 34 )1( המייתסה קתשכא תפו,הר ככשרדנה ל בהםאת ףיעסל רטדעומ ם הוריאהכזמה ע; )2( תריטפ מעהתי חטובמה אל המרגנ האצותכ עוריאמ וא הלחמ רשא הגרחוה בילהך הפרה םותיחש יאותימעה ל רומאכ ףיעסב ;35 )3( ה דעומביטפה תימעה הרמיגה םרט חטובע ליגל םות קתחוטיבה תפו; )4( תימעה הבמחטו אל רתיו לע סיכיו בטייחו םיריאשל וא יוסיכ טיביחו תבל ,גוז לפי ,ןיינעה טעמל כ םירקמבאיעסב רומםיפ 30)ה( ו-31;)ה( )5( העיבתה קלבתל תבצק םיריאש והשגה הרבחל מההנתל ךותב עבש שםינ ממדעו עוריאה זמה.הכ 
	(א) 

	תקופת הזכאות
	תקופת הזכאות
	.88 


	() -1. (): 
	א
	דעומ הזואכת רהןושא קלבתל תבצק שיריא עתימ היא ה
	שדוחל בקועה דוחלש טפירת תימעה
	ב
	 תואכזה םות יריאש תבצקל תימע היהי מב,םיאבה םידעו ה יפלנעןיי

	(1)-
	ןמלא יבגל 
	חב ןורחאה םויה,ותריטפ שדו א ףאאשינ ם .שדחמ 

	(2)-
	יריאש יבגלניאש םןמלא ם 
	ותבשדוחה ם וב ל ולדחויהש תיריאיפל ם .הז ןונקת 

	מידע כללי לתביעת קצבת שאירים
	מידע כללי לתביעת קצבת שאירים
	מידע כללי לתביעת קצבת שאירים

	.89 
	() : 
	א
	הרבחה נמההתל ב םסרפתףד זכורמ תאברטניאה רש טנתבותכש הלו מסמה תאםיאבה םיכ

	(1)
	ךמסמ וב פיוטר ךילה פיטהלו העיבתב תוברל תוסחייתה לתוחול ינמזם לופיטל עיבתבה ה דעוממו התשגלשהל דע;התמ 

	(2)
	ךמסמ ויחנהת רבדב ןפוא הלועפה דנהשר אשהמרי תוברל טוריפ עדימה רוישתמ סמהםיכמ נהישרדתבוטל ם תב לופיטהיב;הע 

	(3). 
	 העיבת ספוט בקלתל תבצק םיריאש קהמה תוברל ןרארותו ינעלןפוא ןי לימוטה יוספ


	תביעה לקבלת קצבת שאירים
	תביעה לקבלת קצבת שאירים
	תביעה לקבלת קצבת שאירים

	.90 
	() 
	א
	העיבת בקלתל ריאש תבצקםי הנמה הרבחל שגותולכתו תלמה תא לה םיכמס:םיאב 

	(1); (2); (3)-
	 העיבת ספוט בקלתל תבצק םיריאש
	ריטפ תדועתלש ה תימעה חטובמה
	עדימ או אסתואתכמ ופסונת ושרדנהת על
	ידי הרבחה הנמהתל כהול ףופכב רוהלתוא 

	() 5 )
	סההה רדחתי.יתק 
	ב
	הרבחה נמההתל בישת ריאשל ךותב 
	םימי דעוממ תשגה עיבתהה רומאכ סבעףי ןטק א(

	(1)(2); 
	 יבגל טרפתו םיאשונה יאבה:ם 
	בק רושיאתל אשה תעיבתי;ר 
	שקבעדימ ת תכמסא ואתוא ופסונסחה תריבתב תותע ,ריאשה ש לככיויה

	() 
	ג
	דעומ בקתל העיבתה לצקתב םיריאש יההי דעומה וב ההלבקת רלהנושא תעיבת יאשהםיר הרבחבנמהה,תלוא דעומה וב הלבקת עדימה ונהףסשקבתהש לע ידי הרבחה הנמה,תלפלי רחואמה .םהינבמ 

	() 10 . 
	ד
	הרבחה נמההתל עידות לריאש תבךו 
	םימי ממדעו בקתל יבתההע לתבצק שםיריא אם הרשוא עיבתוא ות דנםאהו ,התח פצור יוןודל ןרקה אפ ותעיבת ןיינעב

	() (. 
	ה
	רשיאה חהבהר הנמהתל תא תעיבת הריאש בקלתל תבצק ,םיריאש טרפת בדוההע תא שהכר עבוקה לש תימעה ובמהחט םרט ,ותריטפ רועיש היוסיכ בהיחוטי ,םיריאשל עישרו היכיוס לרהנווטי גוסל האשרי 
	,הרוה ,ןמלא וא ותי,)ם סכםו תבצק שהםיריא הל זיאכ יאשהר וקתותפ תואכזה לקתבצ םיריאש

	() 
	ו
	התחד רבחהה הנמהתל תא תעיבת אשהיר בקלתל בצקת ,םיריאש פתטר תא תוביסה ייחדלה וןכ תא התוכז תדמועש אשלרי רערעל לע תעיבק בחההר הנמה.תל חקל ריאשה על חהתטל בחהרה 

	-90 
	הנמהתל גוסבתוי ןניאש בנתונח לע
	ידי גהםרו ופרה,יא יאה יאשר לגהשי רוערע ותבך 
	םימי ממעוד 

	דוהיחדה תע.הי 
	דוהיחדה תע.הי 

	() 10 
	ז
	הרבחה נמההתל עידות לריאש תבךו 
	םימי עוממד תשגה ערעהרו ומאכר ספבקה )ז( םא נוא רוערעה לבקת .החדנ חהרבחה תטללהנמה התטרופמ היהת ת מוקמונ.ת 

	() () . 
	ח
	לע ברורי יויבוש תועיבת 
	כתרדגה ומהחנ בחפסנ ]בי[
	לש ריאש סחיב כזלויות תועבונה לש ותריטפמ ,תימעה וחתתכרעמ ל ללכהב םיחפסנ ]בי[

	() 92 ,91-93 92 ,91-93 
	ט
	שיריא תימע דעומבש ההריטפ ההי במחטו ןרקב ןרקבו ,הפיקמה רוריבה בתבהעי בקלתל תבצק שיריאם שעיה תהבםא רומאל סבםיפיע 
	ו
	בןונקת ןרקה פיקמה,ה ילהבך דחא גם תה רובעהעיב בקלתל תבצק שיריאקב םןר ופיעס ולוחי אלםי 
	ו
	ב.הז ןונקת 


	רופא הקרן
	רופא הקרן
	רופא הקרן

	.91 
	() 20 
	א
	לככ תשרדיש חהתטל אפור ןרקה בעיבת,ה ןודי ורהאפ תעיבתב שהיאר ךותב 
	מיםי וממעד יבתה תלבק.הע 

	() 
	ב
	קה אפורי ןרהטלחהב עבק מקמונאבה תועיבקה תא ת:תו 

	(1)
	אה דעומעורי זמה;הכ 

	(2)34; 
	םאה ייתסההמתתפוקשכאההראהוםתריטפ עהתימחטובמה המרגנ צותכאה,הנואתמ מ,הלח םומ וא לכ בצמ יאופר שתולח גלויב תוארוה לנעןיי תתפוק אהרשכ ופמכרט ףיעסב 

	(3); 
	םאה טפתריתימעה במהחטוהמרגנ האצותכאמריעווא מלחהגרחוהשוהבילךותיחהלככ ,יאופרה ם היהש יחפר םותיאו

	() 2 
	ג
	לככ דנשושר אפורל קהןר ותנםינ םיפסונ םישרדנה דכי לבקל תא חה,ותטל שיתחל לע כך של העדוהריא ךותב 
	םימי ב דעוממניחי לע העיבתה ת.וד 

	() 2 7 , 
	ד
	הרבחה נמההתל עידות ריאשל ךותב 
	םימי דעוממ יחבתנ העיבתה לע ידי אפור ןרקה או ךותב 
	םימי דעוממ בקתל סמהםיכמ בהםאת בלתשק אפור הןרק כרומא סבףיע ןטק ,)ג( יפל היינען
	ה לעב ןרקה אפור תטלחבתה .העיטלחת ןרקה אפור תהתטרופמ הי מוקמונ.ת 

	() 
	ה
	לככ תעיבתש ריאשה חדנ,הת דותעי ול הרבחה הנמהתל העדוהב כרומא ףיעסב ןטק ,)ד( על ותוכז לש שהריא רערעל לע הטלחהה נפבי הדעוה הופרתיא וןכ לע אכזותו תונמל אפור ומעטמ וובעדה ופרהתיא שישוםל לע ידי ההרבח להנמהת ףופכב לתרקת התולע תיברימה ושמהלתמ אפורל וובדעה ופרהרקב תיא.ן 

	() , 
	ו
	לככ שתעיבת יאשהר הקת,הלב טרפת הרבחה להנמהת והבהעד אכרומ ףיעסב טקן ,)ד( את רכשה בוקהע לש תימעה חטובמה רטם ,ותריטפ ישרוע הכיוסי בהיחוטי שליריא,ם רועיש היכסוי יטנוולרה גוסל ריאשה הרוה(
	,ןמלא וא ותי,)ם םוכס צקתב םיריאשה הל זיאכ שהיאר תותפוק זהואכת לריאש תבצק.םי 


	ועדה רפואית
	ועדה רפואית
	ועדה רפואית
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	() 90 
	א
	חקל ריאש תימעה מהובחט לע תעיבק אפור ה,ןרק אהי ריאש הלשיג ערערו על העיבק זו הדעוול ופרהךותב תיא 
	ה דעוממ םימיהרבחה תעדו להנמהע תחה לאפור תטל .ןרקה 

	() 21 . 
	ב
	הדעוה פרהותיא ןודת בתבתעי ריאשה ללכ רתויה תבוך 
	םימי ממדעו בקתל רוערעה של ריאשה

	() 91 
	ג
	הדעוה רהופתיא עירכת בההתטלח נמהמותק יבגל נהםיאשו ארש נשרד ראפו הקןר עירכהל הב םהבםאת יעס תוארוהלןטק ף 
	;)ב( 

	() 2 . 
	ד
	לככ ושרדנש הדעוול פרהותיא ינותנם ונ,םיפס שרדנהםי ידכ לבקל ה,הטלח שיתחל על ךכ של העדוהריא ךותב 
	םימי וממנכתה דעהדעווה תוס התיאופר

	() 2 7 
	ה
	הרבחה נמההתל ידותע לריאש ךותב 
	םימי דעוממ תוסנכתה עווההד תיאופרה או ךותב 

	םימי עוממד בקתל סמהכמםי הבםאת לבתשק עווההד ומאכר סבףיע ןטק ,)ד( יפל ,ןיינעה לע הטלחת הדעווה פרהו.רוערעב תיא הדעווה תטלחפמ היהת הרומונמו תט.תק 
	םימי עוממד בקתל סמהכמםי הבםאת לבתשק עווההד ומאכר סבףיע ןטק ,)ד( יפל ,ןיינעה לע הטלחת הדעווה פרהו.רוערעב תיא הדעווה תטלחפמ היהת הרומונמו תט.תק 

	() . 
	ו
	לככ תעיבתש ריאשה דנ,התח עידות ול הרבחה הנמהתל העדוהב כרומא ףיעסב ןטק ,)ה( לע ה לש ותוכזשרערעל ריא לע חההנפב הטלהדעוה י ופרהיאםירוערעל ת

	() , 
	ז
	לככ תעיבתש ריאשה הקת,הלב טרפת ההרבח הנמהתל העדוהב אכרומ ףיעסב טקן ,)ה( את רכשה בוקהע לש תימעה חטובמה רטם ,ותריטפ ישרוע הכיוסי בהיחוטי שליריא,ם רועיש היכסוי יטנוולרה גוסל ריאשה הרוה(
	,ןמלא וא ותי,)ם םוכס צקתב םיריאשה הל זיאכ שהיאר תותפוק זהואכת לריאש תבצק.םי 


	ועדה רפואית לערעורים
	ועדה רפואית לערעורים
	ועדה רפואית לערעורים
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	() 90 
	א
	חקל ריאש התימע חטובמה לע תעיבק וההדע רה,תיאופ אהי ריאש הלשיג ערערו לע העיבק זו הדעוול פרהתיאווערעלרםיךותב 
	םימי עוממדוהתעדחהבהרהנמהתללע חהתטל הדעוהופרה.תיא 

	() 21 . 
	ב
	הדעוה פרהותיא םירוערעל ןודת עיבתבת אשהרי ותבך 
	םימי ממדעו בקתל הרוערע של ריאשה

	() 91 
	ג
	הדעווה ופרהתיא םירוערעל עירכת הבלחהתט מונמהתק יבגל םיאשונה רשא שרדנ ראפו רקהן לעירכה םהב הבוהל םאתיעס תוארטק ףן 
	.)ב( 

	() 2 . 
	ד
	לככ נשושרד הדעוול פרהאותי םירוערעל ותנםינ ,םיפסונ םישרדנה דכי לבקל הטלח,ה שיתחל לע דוה ךכהע תב ריאשלךו 
	ימידעוממ ם כתהתוסנ ווהרה הדעתיאופ םירוערעל

	() 2 7 , 
	ה
	הרבחה נמההתל עידות לריאש תבךו 
	םימי דעוממ תוסנכתה עווההד התיאופר םירוערעל או ךותב 
	םימי דעוממ בקתל סמהםיכמ בהםאת בלתשק והדעוה כומאר ףיעסב טקן ,)ד( יפל ינעהןי
	על העווה תטלחפרה הדיאוב םירוערעל תערעה .רווה תטלחהיהת הדעו ממונמו תטרופ.תק 

	() , , 
	ו
	לככ תעיבתש ריאשה הקת,הלב טרפת ההרבח הנמהתל העדוהב אכרומ ףיעסב טקן ,)ה( את רכשה בוקהע לש תימעה חטובמה רטם ,ותריטפ ישרוע הכיוסי בהיחוטי שליריאם
	רועיש היכסוייטנוולרה גוסל ריאשה הרוה(
	,ןמלא וא ותי,)ם םוכס צקתב םיריאשה הל זיאכ שהיאר תותפוק זהואכת לריאש תבצק.םי 

	() 
	ז
	חהתטל עווההד ופרהתיא םירוערעל וסביגתו תויאופר הניה תיפוס וחתביי תא הםידדצ לכל בדר ונעןייהת אלו ,ינ הינתוא רוערעל ת הפיקתל ד לכבהש ךר.אי 


	חישוב קצבת שאירי עמית מבוטח
	חישוב קצבת שאירי עמית מבוטח
	חישוב קצבת שאירי עמית מבוטח
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	()
	א
	 ריאש תבצק ימעחטובמ ת מ י"ע בשוחתכפתל :הלא ינש 

	(1)(2), 
	שהעבוקה רכ ה תימעה לשטובמ. ח 
	רועיש כהוסיי יחוטיבה לריאש יטנוולרה
	הבםאת ללולסמ יבהחוט הלח לע התימע

	24 
	אתהבעסל םףי 
	ורופמכ:ןלהל ט 

	() , – 
	ב
	רובע םותי
	לתובר םותי השאו ןב םע גומתולב 
	מתיצח ועישמר הצקהב בעור 

	; 
	ןמלא

	() -; 
	ג
	רובע םותי שאוה ןב רחבנ עם תולבגומ 
	הבםאת רועישל ןבל רחבנ םע לבגומות ה לולסמבטיבחו הוכלל יכיוס ןבל רחבנ תולבגומ םע

	() – ; 
	ד
	רובע הרוה נרחב 
	הבםאת רועישל והלהר רחבנ סמבלול חוטיבה הכללו וסיכי להרוה רחבנ

	() -1/6; 
	ה
	הרוה רובע 
	 רועישמ הצקרובע הב אלןמל

	() 21. 
	ב
	רטפנ תימע חטובמ ומבודע ותריטפ אל ריאשה אוירח ,ןמלא שתםל ןרקה ,םימותיל תא ועישרי הלש הבצק אזו ןמלאהדע ת יגהםע ליגל 
	ק .ןמלאה תבצ ש ןפואב קלוחתהוו ןיב לכ םימותיה

	() . 
	ג
	לע ףא מאהור ףיעסב ןטק )א( ,ליעל סםוכ תואבצק יריאש תימע ובמחט אל הלעי לע שהכר עבוקה

	() , 
	ד
	הלע םוכס תואבצק שיריא תימע חטובמ לע רכשה וקהעב
	פותתח תהליח תבצק ה,הרוה אוחר ךכ פותתח תבצק והההר הרחבנ רחאו ךכ פותתח תבצק םימותיה מלטע םותי אוהש ןב םע לבגומתו וא ןב רחבנ םע ,תולבגומ סחיב שהוו בןי תיה.םימו ןעמל רסה ס,קפ יהבור יכ תתןכ חפהתת אולמ בצקת מ ריאשםיוס אתהביעסל ם.הז ןטק ף 

	() , 
	ה
	העקפ תואכזו הבצקל לש דחא ימותיהם וניאש ןב םע תולבגומ וא ןב רחבנ םע תולבגומ
	הנבשוחת ותיה תואבצקםימ יאש םירחאהןב םנ גומ םעבנ ןב וא תולבולבגומ םע רחת .שדחמ 

	() , [.[. 
	ו
	התלע תרתי תואכזה ההרובצ לש מעהתי חטובמה לע ךרעה ןווהמה לש ואבצקת אשהםירי
	לדגות הבצקה םיריאשל רועישב מהלבקתמקולחתתרתי אכזהתוצההרובךרעבההמןוושלה.תואבצק ךרעה מההןוולש התואבצקבשוחי לע ידי פכהתלהבצקהןמלאל ימדקמב המהרהבשחפסנ 
	]ד וםותיל דקמבימ הרמההשבחפסנ ]ז[
	הךרע והמהןו לתואבצק ה,הרו ןב םע מלבגוותרחבנ ןבו םע תולבגומ וחיובש הבםאת לימדקמ ההרמה ןבל גוז בשחפסנ 
	]ד
	אשרי יאשר הלןוו אתחהקל בתבצק םיריאשה שלדגוה יפל יעסף הז תאזו לע ידי פכמתל החקל לדגוהש בתבצק םיריאשה רומאכ דקמבמהה םלש הר ריאשה רופמהיעל ט.ל 

	() 34[. . 
	ז
	רטפנ ימעהת ,חטובמה ךלהמב תתפוק כאההרש העובקה יעסבף 
	,)ג( פותתח בצקהה םיריאשל שברועי מהלבקת ולחמתק םוכסה ךשמנש וא עוהשרב לתפוק למג רחאת לע ידי ימעהת ךרעב והמהןו לש ה.תואבצק ךרעה והמהןו לש התואבצק בשוחי לע ידי פכהתל הצקהב לןמלא מבדקמי מהההר בשחפסנ 
	]ד וםותיל ימדקמב הרמהה פסנבשח ]ז[
	רעהך המהןוו בצקלאתו ,הרוה ןב חבנרתולבגומ םע ןבו לבגומ םעשוחי תוהב ובםאת ימדקמל ל הרמההגוז ןב פסנבש[ ח]ד


	חלוקת קצבת שאירי עמית מבוטח בין השארים
	חלוקת קצבת שאירי עמית מבוטח בין השארים
	חלוקת קצבת שאירי עמית מבוטח בין השארים
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	קצבת שאירי נכה
	קצבת שאירי נכה
	קצבת שאירי נכה

	.96 
	() . 
	א
	תבצק ריאשי הכנ התהי לשכ תבצק שיריא תימע חטובמ שוחתוב הבםאת הליףק היכוסי יחוטיבה אשלםירי השהי לתימע םרטב ךפה ,הכנל לוחקל כשהר קהעבו שאר יבסח וילא עבקנה לו .תוכנ חקל רכשה קהעבו רומאכ וחיבש הלפכמכ לש רכשה קהעבו ויפל חהבשו קתבצ תוכנה בעישור נהוכעבקש ת ה םרוגהאופרי הכנה תימעל

	() 75, . 
	ב
	ףסונ לע אהרומ ףיעסב טקן )א( תבצק שיריא הכנ יקלח חטובמה לע שרפה הכשר וקהבע הבםאת והלתואר ףיעס 
	בשוחת הבםאת יהלףק היכיוס יבהטיחו םיריאשל היהש תימעל רטבם ךפה נלו הכלרכשה שרפה מאכ עבוקהרו

	() 
	א
	ריתוה חאויר תימעה מהובחט רתוי מלאמן ,דחא וחתקל הבצקה חמהתבשו הבםאת ףיעסל מלאה ןיבםינ בלחש םיקיוו.ם 

	() 
	ב
	ריתוה חאויר תימעה ובמהחט רתוי רוהמה ,דחא חתקלו הבצקה חמהתבשו הבםאת ףיעסל ה ןיבב םירוהלח.םיווש םיק 

	() 3031() 70.
	ג
	ןעמל רסה ס,קפ ירהבו יכ הכנ רתיווש הביותו תימע לע כיוסי יחוטיב םיריאשל יפל םיפיעס 
	 וא 
	רטפנו , ךלהמב וקתי ,ותוכנ תפויה יאשויר םיאכז לריאש תבצקאתהב םייעסל ם.הז ף 
	ד
	תבצק שיריא הכנ שכרש יכיוס יחוטיב כנלתו מתפת,תח בשוחת תהבםא רכשל וקהעב אכמור ףיעסב ,)א( וילעותפסות הבםאתישלירועהלדגההופסונש לצקתב,תוכנה פכיהתיהש מבדעויטפה,הר הבםאת ףיעסל 


	חישוב קצבת שאירי עמית לא מבוטח
	חישוב קצבת שאירי עמית לא מבוטח
	חישוב קצבת שאירי עמית לא מבוטח
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	() [. 
	א
	תריטפב ימעת חטובמ ששיאויר יאםנ כזאםי לתבצק שםיריא הבםאת קרפל הז וא ריטפבת תימע אל מב,חטו יהיה אהןמל יאכז לצקהב שוחתשבעי" ולחתק חהקל יסחיה לש הןמלא ךותמ יהרתה צההרוב לש תימעה ,רטפנש ועמשמכ סבףיע ןטק )ב( ,ןלהלש מבםדק מהההר נבשחפס 
	]ד יהיוה כל םותי אכזי הבצקל וחתשבש לע ידי ולחתק החקל יסחיה לש ותיהםימ ךותמ יההרת צההרוב לש המעית כ רטפנששמיעסב ועמןטק ף ןלהלש )ב( בימדקמ ךס ההתיה לש הרממויפסנבש ם]ז[ ח

	() 
	ב
	חהקל יסחיה לש ןמלאה ולש םימותיה בהרתי ההרובצ לש תימעה יבשוח פכמכתל ועישהירם רופמהיטל םצה הרתיב ןלהה לש הרובמע:תי 

	(1)--. 
	יבגל ןמלא 
	ולחתק םוכס ימדקמ מהההר ןמלאל הבםאת ,וליגל ונימ שותנ ותדיל לש לכ עובקכ ןמלא פסנב[ ח]ד ןלהל( 
	סכקמ םודמי ל הרמההןמלאב )םוכס הה ימדקמהרמ

	(2)-[-) . 
	יבגל ותיםימ 
	ולחתק מתיצח םוכסמ ימדקמ מהההר םימותיל כשאר מםדק המהרה בשוחי לכל םותי דרפנב הבםאת ,וליגל עובקכ בחפסנ 
	]ז להל(ן 
	כסום קמדימ ההמרה ליותמםי
	סבמ םוכהרמהה ימדק

	,""-
	ףיעסב הז
	כסםו דקממי ההמהר
	מםדק מהההר ןמלאל ותבתפס םוכס קמימד מההרה .םימותיל 

	() 
	ג
	ריתוה חאויר תימע אל חטובמ רתוי ןמלאמ ,דחא וחיקל חהקל יהיסח לש מלאהן רתיבה רובצהה מכפטרו ,ליעל בןי מלאהםינ חבםיקל .םיווש תבצק לכ דחא מלאהמםינ בשוחת לע דיי קולחת וקלח לש ןמלאה ךותמ חהקל יסחיה לש הרתיה צהובהר מאכרו סבףיע ןטק )ב( מבםדק מההרה בשחפסנ ]ד[ םיאתמה .ול רהבוי יכ תעב תריטפ דחא מלאה,םינ אל לוחי יוניש קבתואבצ הלושמתומ לאלה םינמ.םירתונ 


	תשלום ועדכון קצבת שאירים
	תשלום ועדכון קצבת שאירים
	תשלום ועדכון קצבת שאירים
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	() 88.
	א
	תבצק ריאשהםי ושתםל םיאכזל דע םויל ישילשה לש לכ ,שדוח לשב שדוחה וקה,םד הלח ה םויהמושארן קועה שדוחלזה דעומל באכל ןושארה תובקתל כ םיריאש תבצקרופמףיעסב ט

	() . 
	ב
	םולשת תבצק םיריאש תילםימו שעייה מאבתועצ אה.ןמל םא מלאהן וניא הרוה לש מותיהים ושתםל הבצקה מאבתועצ פורטופאסו משהנו .ןידכ תיהםו אהי יאשר לבקל תא צקתב םיריאשה לשה אוה יאכז חלשה ןובושרומש לע ם

	() , 94-95 -97
	ג
	העבק רעאכה תיטופיש מותכמס קספב דןי טולח יכ ומת תימעה םרגנ האצותכ ממהשע דזבון לש ימ יאשמ,ויר ללשית תוכז ריאשה כרומא לתבצק .םיריאש הללשנ הבצק מאכ,רו וחתקל קבצת ריאשה שזוכות ,הללשנ ןיב רתי םיריאשה
	לככ ,שיש לע ידי ןוקית חהבושי לתבצק םיריאשה תהבאם הלוארועס תיםיפ 
	ו
	 ףופכבו ךכל השתואבצק רטל ומלוש םש ריאשותוכז .הללשנ 

	() 
	ד
	תבצק ריאשהםי דועתןכ בהםאת רועישל יוניש מהדד יפכ שעבקנ בתוארוה דסההר יחתהתקי וארוהבוקה תועובהז ןיינעל ת רפבח קבושי דעוןוכ תויוכז ימע.םית 


	קצבת מינימום לשאירים
	קצבת מינימום לשאירים
	קצבת מינימום לשאירים

	.99 
	() , 97(..) 
	א
	היה סכומן של כלל קצבואת השאירים בחודש התשולם הראשון נומך מקצבת נימימום
	לא יהיו זכאים השאירים לשתלום קצבה והייו זכאים לשמיכת חקלם יבתרת הזכאתו הצבורה בהתאם לסיעף 
	ב

	() ,, . 
	ב
	על ףא האמורלעלי
	השארייםיוכלולבוחרבקבתל קבצתהשאירי,ם אף םא חפתהמקבצת המינימום
	ולבבד שמשולמת להם קצבת שאירים מהקרן המקיפה


	היוון קצבה ליתומים
	היוון קצבה ליתומים
	היוון קצבה ליתומים

	.100 
	() 18 21 
	א
	רטפנ תימע םויבו ותריטפ יהו םימותי יגשםל לעמ 
	ינשם םרטו ואלמ םהל 
	שםינ ףאו חאד םהמ וניא ןב םע תולבגומ תימעהו אל הריתו ירחאו א,ןמל היוי תיהםימו אכ,רומ םיאכז תוולר על זואכםת לתבצק םיריאש ולבקל תא םוכס הבצקה מהוהותנ רשא בשוחת כהלפכמ לש תבצק אשהיר מבהה םדקמפסנבש הרז[ חאתהב ]פל םרה םותיה יטרל.יטנוו 

	() . 
	ב
	םימותיה עידויו הרבחל הנמהתל לע שקבםת רומאכ בםרט המלוש לםה תבצק םיריאש לכויוו כ םהב רוזחלדוע ל לוש אלה םוכס םהל םהיןוו

	() . 
	ג
	הרבחה נמההתל לשתם םימותיל תא ךרעה ןווהמה של הבצקה ומבדע הםולשת הןושאר לש הבצקה


	היוון קצבה לאלמן
	היוון קצבה לאלמן
	היוון קצבה לאלמן

	.101 
	() %25(-) 
	א
	ןמלא לש תימע זהיאכ קלהבצ הבםאת לןונקת הז יאשר הלןוו עישרו לש דע 
	מתבצק יאשהםיר הל אוה זיאכ 
	לןלה 
	שרועי הוויהן המבקוש
	הפוקתל של דע שמח ש,םינ דבלבו שסוכם יש הבצקהלושול ם י אל ןוויהה רחאלנ היהוכסמ ךומזמה הבצקה ם.ירע 

	() 
	ב
	השקבה וויהלן שגות מעמבד תשגה יבתההע לתבצק .םיריאש ןמלאה ילכו רוזחל וב לכ דוע לא המלוש יאשה תבצקיררל ם.הנושא 

	() 
	ג
	םוכס יההןוו היהי שהוו לפכמתל תבצק יאשהםיר השהי אכזי ,הל ועישבר וויההן ובמהקש דקמבווויהה םסנב עובקה ןפאתהב ]ז[ חלאה יטרפל םןמ הבוםאת יהה תפוקתלןוו ש.רחב 

	() 
	ד
	ה םוכסהןווי יושםל ב ןמלאלה דעומםולשת שארהלש ןו .הבצקה 

	() , . 
	ה
	ת ךשמבתפוק בש ןוויההרח ןמלאה חפותהבצקה ת וחההש תישדהתיי ל העיגמלא וןוויהה אלמ
	רועישב ההיןוו

	() . 
	ו
	םותמ תתפוק הויהןו רחבש ,ןמלאה לשתם בחההר מההנתל ןמלאל תא אולמ הצקהב הל היה זיאכ אלמלא יההןוו


	תקופת תשלומים מובטחים לאלמן
	תקופת תשלומים מובטחים לאלמן
	תקופת תשלומים מובטחים לאלמן

	.102 
	() 240 87.
	א
	ןמלא לש מעתי אכזהי ,הבצקל יאה יאכז לםימולשת מטבוםיח הפוקתל לש 
	,שדוח לבובד אה לש וליגשב ןמלםות פוקתיחטבומה םימולשתה תל םהלעי א לע

	() , -
	ב
	רטפנ ןמלא ינפל םות תתפוק מולשתהםי טבומהםיח
	שתםל הרבחה הנמהתל תא עהרךוהמהןו לש תרתי ישדוח הבצקה בםולשת דח ימעפ ידיל םיבטומה לש ,ןמלאה בוןיא םיבטומ 
	לידי הרויםיש לש .ןמלאה עהרך המהןוו חיובש מכהלפכ לש הבצקה ההנורחא לוששהמ ןמלאל מבםדק ובקהפסנב עססובמה ]ז[ ח עישדוחה תרתי לורתונש ם דע םות ה תפוקתה םימולשתטבומםיח מלאל.ן 

	() 101 , 
	ג
	ןמלא חבשר בףסונ תלתפוק םימולשת מטבוםיח םג ביהןוו הבצק בהםאת ףיעסל 
	ליעל
	רטפנו ינפל תםו תתפוק הםימולשת הומטבםיח וןכ נפלי םות תתפוק הויה,ןו פויתח המםולשת החד ל ימעפרויויש רומאה ספבה ,)ב( הקםוכס בשוחיש כמככ תלפ:הלא ל 

	ןמלאה תבצק ןוויהה אלמלא; 
	ןמלאה תבצק ןוויהה אלמלא; 
	ןמלאה תבצק ןוויהה אלמלא; 
	)1( 

	רועיש הויהןו לאה רחבש;ןמ
	רועיש הויהןו לאה רחבש;ןמ
	)2(

	מעובקה םדק פסנב]ז[ ח הססובמ רתי לעישדוחה תנש םדע רתו םות יהה תפוקתןוו. 
	מעובקה םדק פסנב]ז[ ח הססובמ רתי לעישדוחה תנש םדע רתו םות יהה תפוקתןוו. 
	)3( 




	'-
	'-
	פרק י
	משיכת כספים 

	משיכת כספים בידי עמית שלא בדרך של קצבה
	משיכת כספים בידי עמית שלא בדרך של קצבה
	משיכת כספים בידי עמית שלא בדרך של קצבה

	.103 
	() : 
	א
	תימע היהי ריאש עצבל ישמתכ םיפסכ האלמ וא חתיקל ךותמ הרתיה צההרוב הושרהמ תוכזלו אתהב ,ןרקבתוארוהל ם היחתה רדסהתקי הבוה םייקתםיאבה םיאנת

	(1)-; 
	הכישמ יבגל כרמממגתה ביוםיל 
	וניא תימעה לבקמ בצקהמ תוכנ תןרק

	(2)-
	יבגל מהכיש כרממבי ציפהםייו לש יפסכם קפוהשוד על
	ידי עמקיס בערו תימע כשרי 
	-
	וקתונ יסחי דבוע קיסעמו בין תימעה לןיב ותוא קיסעמ תימעהו זיאכ םיפסכל תהבםא תוארוהל סההה רדחתי;יתק 

	(3)--; 
	יבגל הכישמ כרממבי מגתהםילו ודקפוהש לע
	ידי קיסעמ רובע תימע שריכ 
	וקתונ יחסי דבוע עמוקיס ןיב תימעה ןיבל ותוא יסעמק וא תימעהש עיגה ליגל התואכז מינימהיל בצקלת זתימעהו הנק ל יאכזםיפסכ הבוהל םאתסהה תואררד תהיתקיח

	(4)
	מ דעומבשכיםיפסכה ת מעהוניא תי לבקמ בצקז תמ הנקוכתי התוא חרז תובצ תואכ.הר 

	() 
	ב
	םא תימעה יאכז סכליפ פהםייוצי אתהבם רדסהל אכזתו אלב יאנת וניב לןיב מה,קיסע יהיה ה םוכסישמכגה ההוב ןיבמ ש:הלא ינ 

	(1)
	המה תודקפכרמל קיסעבי השכ ,םייוציפהידומצ םדמל ם;ד 

	(2). 
	יתרת סכהה ביכרמב םיפיפייוצימעה לש םי"ע ודקפוהש ת מב ,קיסעמהוהכישמה דע

	-41-1964;
	ףיעסב ,הז רדסה" ואכזת אלב תאנ"י 
	רדסה לנעןיי תואכז אלל יאנת לש דבועה יפסכל יפצייום ועמשמכ תבהנק 
	טכ תלהסנכה סמ תונק יללכ(אל םרושי ופוק לוהינלוכשתה ,)למג תד"

	() 1,) ()2,) , . 
	ג
	ושםל תימעל םוכס בשוחש יפל ףיעס ןטק ()ב(
	ניכוה שרפהה יבשן ותוא םוכס לןיב הסוכם בשוחמה יפל ףיעס ןטק ב(
	כרממבי ילומגת בועהד כרממובי תילומג קיסעמה הרתיב צהובהר
	הבםאת חליה םקללש יסח הםימולשת כרמליביהלא ם


	משיכת כספי פיצויים בידי מעסיק
	משיכת כספי פיצויים בידי מעסיק
	משיכת כספי פיצויים בידי מעסיק

	.104 
	() 
	א
	קיסעמ לש עתימ ןרקב אשרי שקבל כישמת םיפסכ והשודקפ לע ודי לרמיכב ציפהםייו הבתאם תוארוהל ההיחתה רדס.יתק 

	() 60 
	ב
	הרבחה נמההתל עידות עלתימ לע בתשק קיסעמה שמלתכי יפסכ יפהםייוצ רומאכ בףיעס טקן )א( ךותב 
	םימי לתוחפ םרט םולשת סכהםיפ מל.קיסע הבהעדו צתןיי בחההר הנמהתל תא שם יסעמה,ק סוכזחהה םומו רעה דתרזח סכהםיפ קיסעמל כופאה ןתורש התדמוע תימעל הלדגנת קבלתש קיסעמה מאכ.רו 

	() 
	ג
	הדגנת תימעה רזחהל יפסכ םייוציפה ,קיסעמל כעתבהרבחה מההנתלתא חהרז סכפיםייוציפה מל,קיסע דע קלתלב הטלחה תיטופיש רבדב תואכזה כלסיפ םייוציפה וא דע הלהמכס יבן יסעמהועל ק.דב 


	תשלום כספים של עמית שנפטר
	תשלום כספים של עמית שנפטר
	תשלום כספים של עמית שנפטר

	.105 
	() . 
	א
	םיפסכ יגמהעםי שליריא מעתי רטפנש וא שליריא ויסנפרנ רטפנש שיומלו הבםאת תוארוהל יקרפה יפל 'טו 'ז םנעןיי

	() – . 
	ב
	דעהבר אשריםי ושתםל יההרת הרובצה לש תימעה נשרטפ ומל.םיבט הרתיה ובצההר וחתקל ןיב הםיבטומ יפל ישהםירוע עבקש תימעה והבתאר ומה,םיבט םאו אל עבק עישםירו רומאכ 
	ביקלחם םיווש

	()
	ג
	 רדעהב בטומםי בצה הרתיה םלושתהרו שש תימעה לל רטפנרוי.םיש 


	הוראות כלליות
	הוראות כלליות
	הוראות כלליות

	.106 
	() . 
	א
	שמנוכ פסכהםי ורבצנש זלתוכ תימעה ב,ןרק אל היוי תימעה וא אשיויר זםיאכ בקלתל בצקה ה לשבםיפסכ שמנשוכ

	() 
	ב
	שמנוכ חקל מסכהםיפ ורבצנש תוכזל מעהתי ,ןרקב פויתח םוכסה ,ךשמנש תוברל ימולשת מס לככ דנשושר תימ ,ןיד יפ לעה תואכזה תרצהרוב עה לש.ןרקב תימ 


	מידע כללי למשיכת כספים
	מידע כללי למשיכת כספים
	מידע כללי למשיכת כספים

	.107 
	הרבחה נמההתל םסרפת תוארוה לנעןיי ןפוא יולימ ההשקב שמלכית םיפסכ סמוםיכמ שיש צלףר בלףדב ,השק מזכור רתאב רטניאהש טנ:ותבותכ 
	הרבחה נמההתל םסרפת תוארוה לנעןיי ןפוא יולימ ההשקב שמלכית םיפסכ סמוםיכמ שיש צלףר בלףדב ,השק מזכור רתאב רטניאהש טנ:ותבותכ 
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	בקשה למשיכת כספים
	בקשה למשיכת כספים
	בקשה למשיכת כספים

	.108 
	() , 
	א
	שמ ךרוצלהמ םיפסכ תכיןרק תימע ידי לע
	קב שיגהל שיתכישמל הש כיפסהרבחל ם להנמה.ת 

	() 2 
	ב
	לככ בשתשק הכישמה מאכרו ףיעסב טקן )א( האצמנ ,הניקת שיתחל תימעל ךותב 
	מיים דעוממ ב השקבה תלבקבחהנמה הרה ,תלהעדו יוצי הבשא םאה וינפב ןותשקב הרשו וא דנ.התח 

	() . 
	ג
	םא קבההש תכישמל סכםיפ שוא,הר ופיוטר בעדוהה כרומא ףיעסב קןט ,)ב( יבן יה,רת הכסום לומ ,םולשתשת דעםול סכהםיפ תימעל כזוטבל ותואהשקבה תא ל

	(). 
	ד
	 השקבה םא תכישמל יפסכם טרופי ,התחדנדוהב וסב רומאכ העיעסה )ב( ןטק ףתובי חדלהיי

	() 2 : 
	ה
	לככ בשתשק הכישמה כמארו ףיעסב ןטק )א( האצמנ אל ,הניקת תחלשי תימעל ךותב 
	ימים דעוממ ב תלבקשמה תשקיבחב הכמה הרהנהעדוה ,תל ש בתכבפי הבשונה וטרוםיאבה םיא

	(1)
	בק רושיאתל ב;ותשק 

	(2)
	גל טוריפמ יבםיכמס םירסח יתלב וא יניקתיוקיל לכ וא ם ש רחאב אצמנ;השקב 

	() ,,
	ו
	דעומ בקתל השקבה שמליתכ םיפסכ ןרקהמ היהי עומהד וב ההלבקת הנושארל קבתש שמכית סכהםיפ בהרבח הנמהתל
	וא דעומה וב הלבקת מהעדי הףסונ שקבתהש י"ע הרבחה נמההתל
	 רחואמה .םהינבמ 

	() 4 -. 
	ז
	לככ קבהששה תכישמל סכםיפ ,הרשוא יומלוש םיפסכה םהלש זיאכ תימעה הבםאת עסלףי ךותב ,הז 
	יימבק דעוממ םלבה תל השקתכישמ יפסכאלא ,ם םא ב ןכהשקבה הלטו לע
	ידי תימעה

	() 
	ח
	לע ףא ומאה,ר םא לח דעומ בקתל פסכהםי דחאב תשולשמ ימי עהםיקס נושארהםי דוחבש תיאשר ,ינולפ הרבחה נמהלהדל תתוח ה דעומ תאלשתוסעה םויל םםיק יעיברה אבו.שדוח ות 

	() 01/07/2023 , . , 10. . 
	ט
	תותליח לש ףיעס הז תבונקן בםוי 
	וא מבדעו ןתסינכ תלוףק לש ארוהתו נוממהה ןינעל שמכית םיפסכ
	פלי ומהםדק
	דע לדעומ הרומא
	ומלושי סכהפםי בלתשק התימע ותבך 
	 םימי דעוממ לבקת שקבהה לתכישמ םיפסכ
	ואוםל םא לח דעומ בקתל סכהםיפ דחאב שולשמת ימי הםיקסע רהושאםינ שדוחב ,ינולפ תיאשר הרבחה נמההתל וחדלת את דעומ הםולשת םויל קסעהים יברהותואב יע שדוח



	'-
	'-
	פרק יא
	חישוב ועדכון זכויות עמיתים ומקבלי קצבה 

	עדכון זכויות עמיתים ומקבלי קצבאות בהתאם למאזן 
	עדכון זכויות עמיתים ומקבלי קצבאות בהתאם למאזן 
	עדכון זכויות עמיתים ומקבלי קצבאות בהתאם למאזן 
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	האקטוארי 
	האקטוארי 
	האקטוארי 

	() : 
	א
	תרגסמב הוידוםיח םייפסכה שהםייתנ הוםיינועבר לש ןרקה ךרעי אמןז טקאיראו מאל ופמורט לש ןרקה לע יפ התויחנ ממה.הנו זתויוכ הםיתימע ילבקמו התואבצק ועיונכד הבםאת רועישל ףדועה או ןוערגה טקאהתיש יראולבק טקאה ןזאמבואתהב יראל םןלהל טרופמ

	(1). 
	רועיש ףדועה וא ןועריגה הטקאיראו בונהע תוכנמ או מומתתת םיתימע טובמםיח קזייף לכב ברןוע ליבג םיתימע מטובםיח ולסמביל חוטיבה הוכםילל כיוסי טיביחו תוכנל וא םיריאשל 
	-
	מאבתועצ ןוכדע הרתיה הצהרוב לש התימע דעומב חווידה כה,יפס דבלבו ייקשתמ ימעלת ובצ הרתיהר עה דעומבדןוכ

	(2)--
	רועיש הףדוע וא ריגהןוע הטקאיראו בונהע לכמ םרוג ד,יפרגומ טעמל תוכנ וא ומתתת םיתימע ובמט,םיח זייףק לכב ןועבר יבגל תימע ןרקב 
	מאבתועצ ןוכדע הרתיה ההרובצ של תימעה בעומד חווידה כהפס,י דבלבו קשייתמ תימעל תיהר ובצהר ומבדע ה,ןוכדע לויבג בקמל הבצק 
	אבמתועצ דעוכן הבצקה הל האו כזיא הלח שדוחהמ עהבקו לדעומ רושיא וידהוח סכהדבלבו ,יפ ןיידעש לושמול תמ .הבצק 

	(3)%1%1. -%1
	רועיש ףדועה וא רגהןוע הטקאיראו נהעבו תואושתמ וירועיש רתיבי ,ןוויה זייףק קמללבי התואבצק קבןר דבלב לע ידי תרבעה ועהףד וא ןוערג טקאיראו דותעלה ילבקמל צק;הב עהתל הדותעה מלילבק הבצק על 
	המתויובייחת ה,ןרק ונכדועי הצקבתוא ןרקב כך ותעהשדה מלהבצק ילבק דומעת לע לש רועש 
	מיחתה ךסוביןרקה תוי ילבקמל הבצקה
	ףיעסב ,הז תע"והד מלבקיל "הבצק 
	הדותע ישברוע אלש הלוע לע 
	ייחתהמיובתו רקהן ילבקמל הבצק תשמשמה לחפהתת ונתהתויתד הבצקב הרוקמש הייטסב המתוחנ האושתה או ה יונישבתוחנ תיביר ההןווי חלה בושיןרקה תויובייחת פלכמ יק ילבק.הבצ ןעמל סהר ס,קפ ןיגב לכ לולסמ עקשהה ילבקמל ,תואבצק בשוחת הדותע דרפנת לבקמלי .הבצק 

	() . 
	ב
	ןעמל רסה ס,קפ מרהבו זבתא יכ אושתהה לע תורתיה תורובצה לש םיתימעה ןרקב אל ציתור ףדוע וא עריגןו ,יראוטקא רחאמ רתיהשתו תורובצה לש םיתימעה ומאתוי מבךלה תתפוק וידהוח סכהיפ תהבםא הרומאה האושתל


	הנחות אקטואריות
	הנחות אקטואריות
	הנחות אקטואריות
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	() 
	א
	מהםימדק שפסנבםיח תלנקןו ,הז רשא בהםאת הלוארות הןונקת משיוש חלבושי ימד ,חוטיבה 

	התואבצק ימוכסו ההיןוו יובשוח י"ע קאראוט ןרקה על סיסב ההחנתו שועבקנ תוארוהב ממהנוה רופמהוטל ת:ןלה 
	התואבצק ימוכסו ההיןוו יובשוח י"ע קאראוט ןרקה על סיסב ההחנתו שועבקנ תוארוהב ממהנוה רופמהוטל ת:ןלה 

	(1)-2022-3-3 –%4; 
	האושת אירלתי תיביטקפא 
	תיביר" שתיתנ יהל"ןוו רחאל יניוכ דימ לוהינ עישבור רימהיב יפכ שעבקנו רזוחב הנוממה לע קוש הןוה 
	וא לכ וחרז שאובי קמב.ומו ומבעד רושיא ןונקת הז 
	טורבו ,הנשל ינביוכ ב לוהינ ימדשיברימה רועי תוארוהב ןידה

	(2)--35.2.1.5 1 2 5 -,) -4-6; 
	תוחול התומת םירנויסנפל 
	יפל חול פ
	ב בחפסנ 
	קרפל 
	חבקל 
	לש רעש 
	רזוחב הדחואמ וא לכ וההאר אובתש ומוקמב ןלהל( ףיעסב הז 
	חרזו הממנוה
	הבחנת ההתחפ יפל חול פ
	חבשרזו מההנומ ונהבתח בצק ההתחפ ומתבהת יפל התוחול ומהודל ולבפ ח
	שהנוממה רזוחב

	(3)--1-6-1; 
	תוחול ומתתת םיתימע יעפםיל 
	יפל חול פ
	ב וחברז ,הנוממה נהבתח בצק פהתחה התומתב פלי התוחול הוומלד חולב פ
	רזוחבש וממההנ גלויב שיחוב יכיוס קסיר מתוו דבלב ול יפלפ ח
	רזוחבש ג ממההנו

	(4)
	ולהתומת ח :ןמלאל 

	55 60 -2, -6; 
	)א( הנמלאל הליגש תמתח ליגל 
	אלוןמל וליגש תמתח 
	יפל ולח פ
	רזוחב הנוממה
	נהבתח פה בצקהתח בה יפל התומתתוחול דומהוחולב ל פ
	 רזוחבש הנוממה

	55 60 -5, -6; 
	)ב( הנמלאל הליגש 
	והלעמ ןמלאו וליגש 
	עמוהל יפל חול פ
	ד רזוחב ההנוממ
	נהבתח ה בצקב התחפה יפל התומתתוחול דומהוחולב ל פ
	 רזוחבש הנוממה

	צי ירועישהאי תוכנל -ול יפלפ ח-8א זוחבהנוממה ר; 
	צי ירועישהאי תוכנל -ול יפלפ ח-8א זוחבהנוממה ר; 
	צי ירועישהאי תוכנל -ול יפלפ ח-8א זוחבהנוממה ר; 
	)5( 

	שירועי התוכנמ המלח 9-ול יפלפ ח הנוממה רזוחב; 
	שירועי התוכנמ המלח 9-ול יפלפ ח הנוממה רזוחב; 
	-

	)6( 

	חול תומתםיכנ ת 7-ול יפלפ ח מה רזוחב;הנומ
	חול תומתםיכנ ת 7-ול יפלפ ח מה רזוחב;הנומ
	-

	)7( 

	100%, לונעןיי חבושי תולע שיריא נכה
	100%, לונעןיי חבושי תולע שיריא נכה
	עישרו ניאושין עלםיתימ םיליעפ יפל
	-
	שינןיאו
	)8( 


	--10; 
	רתיוש תימעל כ לעיוסי וטיבםיריאשל יח 
	ול יפלפ ח
	הנוממה רזוחב

	(9)-11
	ו םידלי רפסמיגעצוממ ל ול יפלפ ח
	א מה רזוחב;הנומ 

	(10)21 -11; 
	יל תורבתסהתמ דלתח ליגל 
	דליה ליגו הול יפל ריעצפ ח
	זוחב בהנוממה ר

	(11)-%0; 
	ע ירועישזהבי 
	יפל 

	(12)---3-3. --5-3-""-
	שרפה ליג בין ינב גוז 
	יבגל םיתימע דע ליגל השירפ 
	יפל שרפה עובק ויפל מעהתי מרגוב ב
	שםינ תבמ ,וגוז וא שרפה קעוב ויפל מעההתי הריעצ ב
	שםינ ןבמ ,הגוז לפי יינעהן
	יבגל םיתימע הלח ליגמ ירפההש ךליאו 
	יפל השרפ עובק ויפל תימעה ובמרג ב
	שםינ ,וגוז תבמ וא שרפה עובק עה ויפלהתימ הריעצ ב
	וז ןבמ םינש,הג .ןיינעה יפל עלהז ןיינ 
	גיל פריהש
	הגלי וא טחוו גהםיאלי וב פציו תימע הלליחת לבקל תבצק זהנק וא ליגה וב החתיל לבקל בצקז ת.הנק 

	() (
	ב
	לע ףא רומאה ףיעסב ןטק 
	,)א ןעמלו רסה ס,קפ חבושי תואבצק זהנק הבםאת לןונקת הז יהיה הבםאת ליגל גוזה ןב לעופב הב אלוםאת נהלהיפלש תוחקמה ובשוח ןופמה םימדטריפסנב ם.םיח 

	() . 
	ג
	יוניש הבתוחנ רופמהתוט ליעל חיביי וכדען לש מדקמהםי פסנבשםיח ףופכב אלושיר וממהנה ה קוש לעןוה

	() , 1 2023. 
	ד
	דעומ הליחתה לש ימדקמהם פסנבשםיח לןונקת הז
	וניה 
	ראוניב 



	'– 
	'– 
	פרק יב
	הוראות מעבר 

	הגדרות
	הגדרות
	הגדרות

	.111 
	–31 2018 –: 
	קה דעומה"ו"עב 
	אמבי 
	תימע" "םייק 
	 ונהש ימ דחא הלאמ

	(1); 
	עמית מבוטח במועד הקובע בקרן וכל ועד ממשיך להיות עמית מובטח ברציפות מהמודע הקובע

	(2)12 ; 
	עמית שהיה עמית מבוטח בקרן לפינ הומעד הקובע בומועד הקובע לא היה עימת מבוחט וחידש הפקודת דמי גומלים בקרן לאחר המועד הקובע ובלבד שלא לחפו 
	חודשםי מהמודע שבו הפסיק להיות עמית במוטח בקרן

	(3)12 
	עמית שהיה עמית מבוטח בקרן במועד הקובע והפסיק להיתו עימת מבוטח אלחר המועד הקובע וחישד הפקדות דימ גמולים בקרן ובלבד שלא לחפו 
	חודשםי מהמועד שוב הפסקי להיות עמית מבוטח בקר.ן 

	בוטל
	בוטל
	בוטל
	.112 

	בוטל
	בוטל
	.113 

	בוטל
	בוטל
	.114 

	קצבת נכות מתפתחת לעמית קיים
	קצבת נכות מתפתחת לעמית קיים
	.115 


	01-2018 -06/2018/0126. 
	תימע ש םייק,עבוקה דעומב חתהב וילע לםא יוסיכ ,ותריחבל ייסנפלנ תהב הלדג תוכםאת תלןרק ןונק ג היסנפהסרת 
	א עידוה אלו,תרח המ לח
	טיב יוסיכ וילע לוחייחו בצקלתוכנ ת מתפתתח סב טרופמכףיע 

	בוטל
	בוטל
	בוטל
	.116 

	הסדר ביטוח שנבחר לפני המועד הקובע
	הסדר ביטוח שנבחר לפני המועד הקובע
	.117 


	,,
	תקופת הסדרביטוחשלעמיתקיים
	שהיהבהסדרביטוחבמועדהקובע
	תהיה לתקוהפ

	-1 (1)24 
	שמתחילה ב
	לחודש העוקב לחושד תשלום דימ הגמולים האחורן שנתבקל קברן ולא יאורח מהמוקדם מבין המועדים הבאי:ם 
	בתום 
	חדושים רצופי;ם 

	(2); 
	בתום מספר החודשים כמספר החודשים בתקופה הרצופה האחרונה בה היה העמית מחטוב בקרן

	(3), ; 
	בתום החודש הקלנדרי החארון בו שולמו דמי ביטוח לקןר
	במקרה בו עמית שביקש לשלם תא דמי הביטוח בתקופת הדסר הביטוח לשא בדרך של ניכוי דמי הביטוח מהיתהר הצבורה והופסק תשולם דמי הביטחו

	(4), , (5); (6)
	במקרה של ינכוי דמי הביטוח מתוך יתתר הזכאות הצבורה
	במועד בו סכום הניכוי של דימ הביטוח
	עלה על יתרת הכזאות הצבורה על חשבון תגומלי המבוט;ח 
	במועד הגיעו של העמית ליגל תםו תקפות הביטוח
	במועד חידוש תשלום דמי גמולים לקר.ן 

	(7), 
	ביום הראשון לחודש העובק למועד בו העמית משך כספים ממרכיב התגמולים או העביר כספים לקרן אחרת
	אלחר שחדל להיתו מעית פעי;ל 

	(8); 
	ביום הראשון לחודש העובק למועד בו עהמית ביקש הלפסיק את ניכוי התשלום עובר הסדר הביטוח

	(9); 
	ביום הראשון לחודש בו אל קיימת ברכיב התגמולים שבחשבונו של העמית ירתה צבוהר מספקת לממיוןעלותהכיסויהביטוחיוהעמיתלאהעבירתשלומיםלכיסויעלותהכיסויהביטוחי

	(10); 
	ביום הראשון לחודש העוקב למועד פטירת העמית

	(11). 
	ביום הראשון לחודש העובק למועד בו העמית החל לקבל קצבת נכות מלאה או קבצת זקהנ מהקרן


	118 .
	118 .
	הקטנת כיסוי ביטוחי על פי חיתום רפואי 

	119 .
	מסלול השקעה בהצטרפות 

	31/12/2015 -01/01/2016 , 191) 
	הףרטצ ימעת ןרקל דע ילםו 
	אלו דוהעי ןרקל דברב ותריחב ולסמבל ,העקשה ריוא ותוא ימכ בשרח לולסמב ההעקש לדגמ מתפק המילשמ .יללכ תימע שנהחתפ לע ומש תינכת תפסונ הלח מ
	רשא אל עידוה בבתכ ןרקל דברב ותריחב בלולסמ העקשה סחיב כתלתינ ה,תפסונ יארו ותוא מכי שרחב ולסמבל שהתועק רברית מהלדח רקבן פמהטרו סבףיע 
	()א(
	כתבסונה תינ.דבלב תפ 

	, .
	הש תוינתועבקנ פ לעי תיחיאופר םו
	ינפל דעומה עבוקהפהל ,ש התחל רועיש וסיכהי חוטיבהכנל יתו וא שליריא,ם ל וכישמיג לוחם דעומה רחאל עבוקה כוע לווניה תימעה ד חטובמ תימע



	נחפסי:ם 
	נחפסי:ם 
	נחפסי:ם 

	'-'-. '1-/'2-100,000 .₪ '-'-'1--5'2--5-. '-'-'– . 
	נספח א
	לוחות זמינם לטפיול בבקשות עמיתים ומקביל קצבאו.ת נספח ב
	שעיורי הכיסוי הביטוחי במסלולי הביטוח
	נספח ג
	סכום בסיכון למבוטח אשר רכש כיסויי ביטוח לסיכוני מוות בעבור בן זוג ו
	או יתומי.ם נספח ג
	לעות כיסוי ביטוחי למקרה מותו חודשית לוכסם בסיכון של 
	נספח ד
	מקדמי המרת תירה צבורה של עמית לא מובטח שנפט.ר נספחה
	קמדםזקינ.ה נספח ו
	ערך נוכחי עבור שקל של פניסה חודשית ל 
	שני.ם נספח ו
	ערך נוכחי עבור שקל של פניסה לשאירים ל 
	שנ.םי נספח 'ז 
	ערך נוכחי של שתלומים מובטיחם לפי שנים חוודשים
	נספח י
	מקדם עלתו חודישת לסיכון נכו.ת נספח יא
	הסבר על חישוב עלות כיסוי ביטוחי לשאירי עמית נכ.ה נספח יב
	מערכת כללים לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציברו








