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 סמנכ"לים בכירים למינהל ומשאבי אנוש במשרדי הממשלה ויח' הסמך

 סמנכ"לים למינהל במשרד הביטחון
 מנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי חולים ממשלתיים
 מנהלי משאבי אנוש במשרדי הממשלה וביח' הסמך

 מנהלי משאבי אנוש בבתי חולים ממשלתיים
 מנהלי משאבי אנוש במערכת הביטחון

 משרד החינוך –מנהלת כ"א בהוראה 
 
 
 

 על פי פס"ד קוריצקי -מכתב לפורשים עתידיים הנדון: 
 

 עם קרנות הפנסיה הוותיקות.  הסכם רציפות מצ"ב מכתב לעובד אשר חתם

אנא העבירו מכתב זה, בהקדם האפשרי, רק לעובדים אשר קיימים לגביהם הסכמי 

 רציפות שנחתמו בין קרנות פנסיה לבין המדינה. 

 danyza@csc.gov.ilבמייל:  , סגן מנהל האגף,לבירורים ניתן לפנות למר דני צדוק

 בברכה,

 
 ציון לוי

 מנהל האגף הבכיר לפרישה וגימלאות

 העתק: 
 נציב שירות המדינה –פרופ' דניאל הרשקוביץ 

 סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר –מר יוסי איצקוביץ 
 מנהלת מינהלת הגמלאות –גב' איזבלה ציסין 

 סגן מנהל אגף בכיר לפרישה וגמלאות –מר דני צדוק 
 עובדי הוראה(, משרד החינוך –מנהל תחום )גימלאות ופיצויים –מר איתי הדר 
 מנהלת תחום )השתתפויות(, מינהלת הגימלאות –גב' חנה אדרי 
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 כם רציפות בין קרנות הפנסיה הוותיקות למדינה. חוזר זה מיועד רק לעובד שחתם על הס

 עם מבטחים. 83מדינה, בהתאם להסכם חוזר זה אינו חל על תקופות נצברות בחוזה ב קרי,

 

 ,ה/יקר ת/עובד

פסק  - להלן) נ' בית הדין הארצי לעבודה קוריצקי 2944/10פסק הדין בבג"צ ניתן  13.10.2015יום ב

 .(הדין

 

 פורשל שתלםאשר י, תיקותוהוהפנסיה  מקרנות הקצבה חלק חישוב אופן על הוחלטבפסק הדין 

קות שבהסדר בוטח בעבר באחת מקרנות הפנסיה הוותיש ,המדינה שירותמ בפנסיה תקציבית

 בין קרנות הפנסיה לבין המדינהאישי על הסכם רציפות זכויות  ,בעתיד , או זכאי לחתוםחתםשו

 ותעל תלושי השכר בכל תקופת עבוד תבססמ . אופן החישוב("האוכלוסיה הרלוונטית" -)להלן 

 . (החישוב על פי תלושי השכר -)להלן  במדינה

 בשל כאמור,לא ניתן לבצע תחשיב לוסייה הרלוונטית אוכמה חלק לא מבוטלכי עבור  ,התברר םלוא

   .במדינה עבודתםבתקופת  שכרהתלושי ניתן לאתר את כלל  שלא העובדה

סמוך למועד הפרישה,  ,ערךיי ותיקותוההפנסיה  מקרנות הקצבה חלקחישוב  ,אלו בנסיבות

המיישמת , 25.10.2018יום מ בית המשפט העליון בפסק דין משלים שלבאמצעות נוסחה שאושרה 

  (.הנוסחה - להלןשנקבע בפסק הדין )כפי בקירוב את חישוב השתתפות הקרנות בקצבה 

 

הסכם רציפות יחול לגביך ככל שצברת זכויות בקרן פנסיה ותיקה. , בהתאם לרישומים שבידנו

ותיקה ומדינה, חלק הקצבה המגיע לך מקרן הפנסיה ההבין זכויות בין קרנות הפנסיה הוותיקות ל

 על פי הנוסחה, אלא אם תבחר/י לפעול כמפורט להלן. בעת פרישתך חושב י

 

כי ייערך לך, סמוך למועד הפרישה, בקשה , 10.04.2019עד ליום  ניתנת לך בזאת אפשרות להגיש 

במקום חישוב על פי הנוסחה. על פי תלושי השכר של חלק הקצבה מקרן הפנסיה הוותיקה חישוב 

על הבקשה שבתחתית  כן, הנך מתבקש/ת למלא את פרטיך, לחתום מעוניינ/ת לעשות הנךככל ש

עד ליום  1במסירה ידניתלמסור  או Fporshim@amitim.comלדוא"ל אותה  וחשלמכתב זה ול

תלושי השכר כל ת לטופס עליך לצרף א. )הוא המועד האחרון לשליחת הטופס( .9201.0410

)או לכל הפחות עד שכר חודש  2018 רדצמבשכר  ועד מתקופת שירותך במדינה המצויים בידך

 ךתקופתם צורפה לשירותאם  ,ממקומות עבודה אחרים שעבדת בהםלרבות  ,(2018ספטמבר 

  במדינה.

לנוחיותך, ניתן לצפות בתלושי השכר מתקופת שירותך במדינה בשנים האחרונות באתר "תלוש 

 . tps://tlush.gov.il/payslipht/חכם" בכתובת 

 

 .10.04.2019 - או תלושי שכר לאחר המועד הנקוב בקשותלא תתקבלנה 

 כלנדרשים תיקה ואת חלק הקצבה מקרן הפנסיה הו דע/י לך כי לצורך חישוב על פי תלושי השכר

  .מתקופת שירותך במדינה תלושי השכר

 

                                                 
, גם באמצעות מסירה ידנית לאחד ממרכזי .20190410.ניתן להגיש את טופס הבקשה יחד עם תלושי השכר, עד ליום    1

 .www.amitim.comמופיעות באתר האינטרנט שכתובותיהם  -השירות של קרנות הפנסיה הוותיקות 
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יבחן דבר קיומם של תלושי השכר הדרושים י יחד עם תלושי השכר כאמור לעיל, עם קבלת הטופס

 ותיקה על פי תלושי השכר.ואם ניתן לחשב בעניינך את חלק הקצבה מקרן הפנסיה הוייבדק 

 עקב על פי תלושי השכר,בהתאם לחישוב  בעתיד לחשב את קצבתךיהיה  לא ניתןכי , ככל שיימצא

קרן הפנסיה  של החלק חישובו 30.10.2019עד ליום  על כך הודעה תימסר לך, תלושיםבחוסר 

 . לנוסחה ייעשה בהתאםבמועד הפרישה,  ,תיקהוהו

חישוב על פי תלושי השכר לערוך לך  ניתןיימצא כי ותלושי השכר במועד ו בקשההיימסרו ככל ש

על כך  הודעה 30.11.2019עד ליום  לךתימסר בקצבה(,  במועד הפרישה )תחילת השתתפות הקרנות

ניתן יהיה (, תאת הסדר הרציפות )אם טרם בחר ךלהחיל על עצמ י/בחרתלפיה, ככל ש מהמדינה,

. פי תלושי השכר-עלבהתאם לחישוב חישוב במועד תחילת השתתפות הקרנות בקצבתך,  לערוך לך

 . המדינה תעביר לקרנות, עד מועד הפרישה, את מלוא הנתונים המצויים בידיה

 תהיה במועד הפרישה תךשקצב ייתכן, רעל פי תלושי השכ חישובב י/אם תבחר, לתשומת ליבך

)וזאת על פי תלושי השכר בהתאם לחישוב  תשולם קצבתךו ,מהחישוב לפי הנוסחה כהאו נמו הגבוה

לפיכך, עליך לשקול בכובד ראש את  (.הנוסחה פי על מהחישוב יותר גבוה או נמוך הוא אם בין

 החלטתך בעניין זה.

, לחישוב על פי תלושי השכר כמפורט לעיל בקשה ,10.04.2019, עד ליום י/תגיש שלא ככלכאמור, 

במועד בקצבה הוותיקה חלקה של הקרן חושב י ,עד למועד זה את כלל תלושי השכר י/תמציאאו לא 

 על פי הנוסחה.  ,הפרישה

 

חישוב הקצבה על פי הנוסחה או על פי תלושי השכר, בהתאם לתהליך המפורט לעיל ולמועדים אופן 

 .2ניתן לשינוילא יהיה וסופי  הואהקבועים בו, 

 

 .16:00 - 9:00ה בין השעות -בימים א 077-6021157להתקשר למוקד שמספרו  למידע נוסף ניתן

  

____________________________________________________________________ 

 לכבוד

 קרן הפנסיה הוותיקה

 Fporshim@amitim.comבאמצעות דוא"ל 

 

תלושי השכר כל מצורפים בזאת . מתואר לעילכתלושי השכר וב קצבתי ייעשה לפי חישש מבקשאני 

 .שברשותי

 

____  __________  __________  _____     _____________ ______________ 

  טלפון נייד        חתימה    ת.ז.   מלא שם        

 

 

_________________________________________  ____________________ 

 תאריך         כתובת דואר אלקטרוני

                                                 
 .בהוראות הדין םלשינויי יםכפופהסדרים המפורטים על אף האמור לעיל, ה   2
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* יישום המתווה כולל רק את תקופת הרציפות בין הקרנות הוותיקות שבהסדר ובין המדינה ואינו כולל תקופת הפקדות בקרן הוותיקה שמוגדרת כארעית.

במסמך זה ניתן הסבר כללי על המתווה ליישום פסק דין קוריצקי לגבי עובדים שטרם פרשו לגימלאות.
יובהר כי הוראות המתווה ליישום פסק דין קוריצקי, כפי שאושרו על-ידי בית המשפט העליון ביום 25.10.2018 וכפי שחלקן מופיעות במכתב המצורף, הן ההוראות 

המחייבות לכל דבר ועניין.

עובד/ת יקר/ה,
בהמשך למכתב שקיבלת בנוגע לחישוב קצבתך העתידית רצינו לעזור לך להבין את ההשלכות 

הנגזרות מיישום מתווה קוריצקי.
בכדי לדעת האם המתווה תקף לגביך, עליך לברר האם יש לך הסכם רציפות חתום.

האם חתמת על הסכם רציפות בין הקרנות למדינה?

כן

באפשרותך לבחור בין חישוב קצבתך העתידית לפי נוסחה או לפי תלושי שכר

?

זו ברירת המחדל. 
באפשרות זו חישוב הקצבה ביום 

פרישתך העתידי יתבצע לפי הנוסחה:

השכר הקובע בקרן x שיעור 
השתתפות הקרן + תוספת השווה ל- 

(הפרש חיובי בין השכר הקובע 
במדינה לשכר הקובע בקרן)

x מקדם x שיעור השתתפות הקרן 

חישוב לפי תלושי שכרחישוב לפי נוסחה

באפשרות זו חישוב הקצבה ביום הפרישה יתבצע 
לפי תלושי השכר בגינם יש לך זכויות במדינה.

שליחת התלושים היא באחריותך. ללא התלושים 
לא נוכל לבצע ביום הפרישה את החישוב, 

והחישוב יתבצע לפי הנוסחה.

אם חסר לך תלוש באפשרותך לפנות לחשב 
השכר במשרדך.

חשוב לדעת: אם שלחת את תלושי השכר ובחרת 
באפשרות חישוב זו, לא ניתן לשנות את בחירתך 

ביום פרישתך.

בכדי לבקש חישוב לפי תלושי שכר עליך לשלוח 
לדוא"ל fporshim@amitim.com עד ליום - 

10.04.2019 את כל תלושי השכר שברשותך, מיום 
תחילת העסקתך במדינה ועד דצמבר 2018. 

כתובת הדוא"ל היא לצורך משלוח התלושים בלבד.

אם בכוונתך לחתום 
בעתיד על הסכם 
רציפות יהיה עליך 

לבחור בין אפשרויות 
החישוב.

ניתן לבדוק מול נציבות 
המדינה האם יש לך הסכם 

רציפות חתום.

לא יודע/ת לא


