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החברות  פקודת
חברה מוגבלת בערבות שאין לה הון מניות 

 
תזכיר ההתאגדות של 

מוגבל  בערבון דין בישראלקרן גמלאות של עורכי-
) 1978ביוני  30ביום  2450פורסם בילקוט הפרסומים מספר (

 

.  דין בישראל בערבון מוגבלקרן גמלאות של עורכי-: שם החברה. 1

:  המטרות שלשמן נוסדה החברה הן. 2

הדין עורכי- לחוק לשכת) 5( 3להקים לייסד ולנהל קרן גמלאות הנוסדת מכח סעיף )   1( 
.  1976-ז"לאותו חוק משנת תשל 10בהתאם לתיקון מספר , 1961-א"תשכ

לגמולים , ביטוח חיים וביטוחים אחרים, גמלאות, לנהל ולקיים קרנות לגמולים, להקים) 2( 
ת וכן קרנות ומוסדות אחרים של עזרה הדדית לחברי אווקרנות להלו, מחלה, למקרי נכות

.  כל זה שלא על מנת לחלק רווחים לחברי החברה הדין בישראל-לשכת עורכי-

, בישראל הדיןלרכוש ולקבל את עסקי קרן גמולים וביטוח הדדי של חברי לשכת עורכי-)  3( 
ויותיה זכ  ,אגודה הרשומה כחוק על פי חוק האגודות העותומני ואת כל נכסיה

. והתחייבויותיה של האגודה האמורה

הנחלות וכל עזרה או סיוע בכל צורה שהיא , ירושות, מתנות, תרומות, לקבל תשלומים)  4( 
העשויים לקדם את מטרות החברה או לסייע לחברה בקידום , ומכל מקור שהוא

  .כולן או מקצתן, מטרותיה

לקבל , לשכור, ניידי ודלא ניידי וכן לחכורלקבל ולרכוש בכל דרך חוקית נכסי ד, לקנות)  5( 
, להחזיק בהם ולרכוש כל זכות או טובת הנאה בהם, בחליפים או במתנה נכסים כאלה

להשכירם ולהעביר בכל דרך אחרת כל זכות או טובת הנאה , להחכירם, למכרם, לממשם
  . בהם ולנהוג בהם מנהג בעלים בכל צורה שהיא

בתנאים , כולם או מקצתם, רה שהיא את כספי החברהלהלוות ולהשקיע בכל צו)  6( 
בכפוף לחוקי המדינה , ובבטחונות כפי שהחברה תחליט בכל מקרה ומקרה או מזמן לזמן

.  ותקנותיה

הדין בישראל ביטוח או ביטוחים נגד סיכונים ובתנאים לעשות עבור חברי לשכת עורכי-)  7( 
להחזיק בהן או , ביטוחים כאלה לרכוש פוליסות של ביטוח או, כפי שהחברה תחליט

לשלם את הפרמיות , להתמיד בביטוח או בביטוחים שייעשו כאמור, להחזירן או לבטלן
.  והתשלומים הקשורים בכך ולקבל את כספי הביטוח או הביטוחים

עם כל אדם , כולן או מקצתן, לבוא לידי הסדרים שיראו כמועילים להשגת מטרות החברה)  8( 
אגודות , שותפויות, אגודות, מאוגד או בלתי מאוגד ובכלל זה עם חברות, או חבר בני אדם

  . או עם מוסדות ממשלתיים וציבוריים/שיתופיות או בריתות פיקוח ו

לעשות כל פעולה או דבר שיש לו קשר למטרות החברה או שיהיה מועיל לקידומן או )   9( 
. חוצה להבכל מקום במדינת ישראל או מ, כולן או מקצתן, להשגתן

 .החברות כאילו נכללו בתזכיר זה להשתמש בכל הסמכויות המנויות בתוספת השניה לפקודת)  10( 

, 1964-ד"תשכ) כללים לאישור ולניהול קופות גמל(לעשות כל פעולה שתקנות מם הכנסה )  11( 
ות כולל כל תקנ, על כל התיקונים או השינויים שיבואו בהן, כפי שתהיינה בתוקף מזמן לזמן

תחייבנה או תרשינה לעשות ולהמנע מלעשות כל פעולה שתקנות כאלו , שתבואנה במקומן
, תאסרנה את עשייתה ולא לעסוק בשום עיסוק ולא לעשות שום פעולה שתקנות מס הכנסה

  .אלא אם ניתן לכן אישור כדין, לא תתרנה באורח מפורש, כנזכר לעיל

   :אחריות החברים מוגבלת. 3
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בחברה מתחייב להשתתף בנכסי החברה במקרה של פירוקה של החברה כל עוד הוא כל חבר )  1( 
התחייבויותיה , לצורך תשלום חובותיה, חבר או תוך שנה אחת לאחר שחדל להיות חבר

היטליה ותשלומיה האחרים של החברה שבהם נתחייבה החברה לפני שחדל החבר להיות 
החברה ולצורך התאמת זכויותיהם של  לצורך כיסוי ההוצאות הכרוכות בפירוק, חבר בה

  .ח"ש 0.001בכל סכום שידרש ושלא יעלה על סך , המשתתפים בינם לבין עצמם

משתפורק החברה לא יהיה חבר בה זכאי לקבל כל חלק מרכוש החברה וכל רכוש או )  2( 
ימסרו , כספים שיהיו לחברה בתום הפירוק ולאחר תשלום כל חובותיה והתחייבויותיה

  . הדין בישראלעורכי- ללשכת
חפצים להתאגד לחברה , החתומים מטה אשר שמותינו וכתובותינו רשומים מטה, אנחנו

.  בתוקף תזכיר התאגדות זה
 
 
 
 
 
 
טוניק . ישיפטר . ה 
לשכת עורכי הדין בישראל החברה לנאמנות של לשכת  
תל אביב  ,10דניאל פריש ' רחמ "עורכי הדין בישראל בע 
) ומה כחוק בישראלהחברה רש( 
תל אביב  , 10דניאל פריש ' רח 
 
 
 
 
 
 

: נתאשר
שר המשפטים , שמואל תמיר )3  -342חמ ( )1978במרס  20( ח"תשל 'א באדר ב"י
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פקודת החברות 
חברה מוגבלת בערבות שאין לה הון מניות 

 
תקנות ההתאגדות של 

דין בישראל בערבון מוגבל קרן גמלאות של עורכי-

: הגדרות

:  כמפורט להלן, קנות אלו או בכללים שיותקנו על פיהן יהיה למונחים הבאים המשמעותבת. 1

אלא אם נאמר אחרת , תהיה להם אותה הוראה-מילים וביטויים שנתפרשו בפקודת החברות
. בתקנות אלו

.  יכללו גם התאגדויות ואיגודים, מילים שהוראתן אנשים
מלים הכתובות בלשון יחיד יכללו גם בלשון , בהמילים הכתובות בלשון זכר יכללו גם בלשון נק

. רבים ולהיפך

.  גמול המשתלם לעמית לפי תקנות החברה גמול זיקנה -

.  הנהלת החברה הנהלה -

כל אדם או אנשים או חבר אנשים הזכאים לקבל בגין פטירתו של עמית תשלום כלשהו  זכאים -
.  מן החברה

.  אם לתקנות בעתידמייסדי החברה וחברים שיתקבלו בהת חבר -

כולל כל התיקונים שנעשו  ,1961-א"הדין תשכחוק לשכת עורכי- הדין -חוק או חוק לשכת עורכי-
.  או ייעשו בו או כל חוק שיבוא במקומו

.  הדין בישראללשכת עורכי- לשכה -

או חבר כזה אשר חברותו בלשכה הופסקה מכוח , הדין בישראלה בלשכת עורכי-/חבר עורך דין -
.  הדין בישראלחוק לשכת עורכי- )א( 52ף סעי

הדין בישראל אשר מכוח החוק או מכוח אישור ההנהלה ה בלשכת עורכי-/חבר עורך דין מבוטח -
הן על פי החוק והן על , נושא בחובות המוטלות עליו ונהנה מזכויות המוענקות לו, על פי תקנות אלו
.  פי תקנות החברה

.  ת שהחברה מעניקה והנושא בחובות שהחברה מטילהעורך דין הנהנה מהזכויו עמית -

.  הסכום המשתלם בפטירתו של עמית לזכאים על פי תקנות אלו סכום ביטוח הדדי -

.  לפי לוח הגרגוריאני חודש -, שנה 

. פרק זמן המזכה עמית לקבל גמול על פי תקנות אלו תקופת אכשרה - 

: כללי

 . ודת החברות לא תחולנה על החברהלתוספת השלישית לפק' התקנות שבלוח א.  2

:  החברה תהיה חברה פרטית מוגבלת בערבות שאין לה הון מניות ולכן. 3

.  העברת זכות בחברה תהיה אסורה)  1(

.  )חמישים( 50מספר חבריה בכל זמן לא יעלה על )  2(

.  החברה לא תפנה לציבור בבקשה להצטרף אליה או לחתום על אגרות חוב שלה)  3(
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 :ותחבר

הדין בישראל כל החובות והוא יהנה מכל מיום כניסתו ללשכת עורכי-, דין יחולו עליו כל עורך. 4
לחוק  )ט( 89המוסדות והמפעלים של החברה בהתאם להוראות סעיף , הזכויות בכל הקרנות

. והוא יהיה לעמית ובכפוף להן -

מבין שני אלה  האירוע המאוחרכניסתו ללשכה לפי  עורך דין אשר ביום רישום החברה או ביום. 5
אם הדבר יראה להנהלה כמקרה חריג , או בגיל נמוך מזה(שנה  )חמישים ושש( 56מלאו לו 

אלא אם ביקש כן , 4יהיה פטור מהחובות ולא יהיה זכאי לזכויות על פי תקנה  )ומסיבות שירשמו
ה כזה או בדרך במפורש ובקשתו אושרה על ידי ההנהלה וההנהלה תהיה רשאית לקבוע בכל מקר

.  דין כאמורכלל את התנאים שבהם תאושר בקשתו של עורך-

, לגבי ביטוח הדדי בלבד, להיות עמיתים, ההנהלה תהיה רשאית לאפשר לעורכי דין שאינם עמיתים .6
.  בתנאים שיקבעו על ידי ההנהלה בדרך כלל או לגבי כל מקרה ומקרה

למדור הביטוח ההדדי כל עמית שאין לו לא  ההנהלה תהיה רשאית לפטור מחובת ההשתייכות. 7
. שנה 25-או שיש לו ילדים בלבד והם בגיל מעל ל/אישה ולא ילדים או שיש לו אשה בלבד ו

יחולו עליו החובות והוא יהנה , כל עמית המתחיל לשאת החובות ולהנות מזכויות בחברה. 8
לשאת בחובות ולהנות החל מהיום הראשון של החודש שבו הוא התחיל , כאמור, מהזכויות

.  כאמור, מזכויות

או שנתמנו כרשמים במוסדות , לחוק )א( 52עמיתים אשר חברותם בלשכה הופסקה לפי סעיף . 9
 ךשיפוטיים רשאים להיות מבוטחים בגין סכום הביטוח ההדדי למקרה פטירה בלבד או להמשי

  . עמיתים בה, ני כןלפ, ודשים לפחותח )שנים עשר( 12להיות עמיתים בחברה בתנאי שהיו 
. תשלומים של עמיתים כאלה יהיו כפי שההנהלה תקבע מזמן לזמן

לא יפגע הדבר בזכויותיו בחברה ולא , לחוק )ב( 52דין בזכות הניתנת לו על פי סעיף השתמש עורך-. 10 
.  יגרע מחובותיו בה

תיו בחברה ולא יגרע לא יפגע הדבר בזכויו, לחוק 94הושעה עמית מחברותו בלשכה על פי סעיף . 11
.  מחובותיו בה

: אספות כלליות

חודשים לאחר  )חמישה עשר( 15-אספה כללית רגילה של החברה תזומן אחת לשנה ולא יאוחר מ. 12
  . האספה הכללית שלפניה

כל האספות האחרות תקראנה אספות כלליות . אספה כללית כזו תקרא אספה כללית רגילה
.  יות שלא מן המניןיוצאות מן הכלל או אספות כלל

בכפוף לאמור בפקודת החברות יוכלו המנהלים לזמן אספה כללית יוצאת מן הכלל בכל זמן שהם  .13
יחליטו על כך והם יהיו חייבים לעשות כך אם תגיע אליהם דרישה מתאימה בכתב לפחות ממחצית 

.  חברי החברה

מון האספה יימים לפני מועד ז )שבעה( 7כל הודעה על אספה כללית כלשהי תשלח לחברים לפחות   .14
פרט למקרים שבהם קובע החוק אחרת והודעה כזו תפרט את הענינים , בדרך הקבועה בתקנות אלו

.  שבהם מוצע לדון באספה הכללית
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אלא אם לפחות אחד , כל החלטה בכל אספה כללית תתקבל בהצבעה גלויה על ידי הרמת ידיים. 15
לכל חבר בחברה המשתתף . מקרה כזה תערך הצבעה חשאיתהנוכחים ידרוש הצבעה חשאית וב

.  תכריע דעתו של יושב ראש האספה, באספה תהיה דעה אחת ובמקרה של דעות שקולות בהצבעה

על אף האמור לעיל הרי כל החלטה שנערכה בכתב ונחתמה על ידי כל חברי החברה תחשב . 16
.  היה צורך לזמן אספה כלליתמבלי שי, כהחלטה שנתקבלה כחוק באספה כללית של החברה

אולם אם , חברים של החברה )שניים( 2החוקי בכל אספה כללית של החברה יהיה לפחות  המנין. 17
תדחה האספה לשבוע  ל -"בשעה הקבועה לא יהיו נוכחים חברים במספר מספיק למנין חוקי כנ

  .אחד ותערך באותו יום באותה שעה ובאותו מקום

.  בחרו המשתתפים בה יושב ראש האספהבכל אספה כללית י. 18

בתנאי , מזמן לזמן, לדחות את האספה, בהסכמת האספה, יושב ראש אספה כללית יהיה רשאי .19
שבאספה נדחית כזו לא יטפלו בשום עניין שלא התחילו לטפל בו באספה הקודמת או שלא היה על 

.  סדר היום של האספה הקודמת

היושב ראש שהחלטה מסויימת נתקבלה הוכחה חותכת כי אמנם  בכל אספה כללית תשמש הכרזת.  20
  .כל החלטה תרשם בפרוטוקול האספה והפרוטוקול יחתם על ידי יושב האספה. החלטה כזו נתקבלה

הכל כפי שיקבע  )עשרים ואחד( 21-ולא יותר מ )חמישה( 5-מספר חברי ההנהלה יהיה לא פחות מ.  21 
. על ידי האספה הכללית מזמן לזמן

אלא , אולם לא יוכל אדם להיות חבר בהנהלה, חברי ההנהלה לא יהיו חייבים להיות חברי החברה.  22 
.  4אם הוא נמנה על הנזכרים בתקנה 

וכל נושאי תפקידים , גזבר, מזכיר, סגן או סגני יושב ראש, ההנהלה תבחר מתוכה יושב ראש.  23
.  לפי ראות עיניה של ההנהלה, אחרים

תבחר על ידי החברה באספה הכללית השנתית או בכל אספה שלא מן המנין ותכהן עד ההנהלה .  24
.  אשר האספה הכללית השנתית או האספה שלא מן המנין תחליט אחרת

יפעלו המנהלים הנותרים בלבד בתור , בכל מקרה שמספר המנהלים יפחת מכל סיבה שהיא.  25
מנהלים יפחת עד למטה ממספר אולם אם מספר ה, מנהלים עד לבחירת ההנהלה החדשה

אם אספה , יבחרו מנהלים חדשים באספה הכללית הרגילה, 21המנהלים המינימלי לפי תקנה 
תזומן אספה כללית שלא מן , ל ואם לאו"יום מיום האירוע כנ )שלושים( 30כללית כזו תערך תוך 

. המנין לצורך זה

עה הקבועה לפתיחת הישיבה לא יהיה המנין אם בש. למנין חוקי יחשב רוב רגיל של חברי ההנהלה. 26 
דקות לאחר המועד הקבוע ותהיה חוקית בתנאי  )חמש עשרה( 15תפתח הישיבה , החוקי כאמור

.  שיהיו בה נוכחים לפחות שליש ממספר חברי ההנהלה

חתם על ידי יושב ראש ההנהלה או על ידי מי שישב ראש תכל החלטה של ההנהלה תרשם והיא .  27
החלטה שתערך בכתב ותחתם על ידי המנין החוקי הדרוש לקיום ישיבת ההנהלה . יבהבאותה יש

בתנאי שניתנה הודעה לכל חברי ההנהלה על תוכן , תחשב כהחלטה שנתקבלה כדין על ידי ההנהלה
.  ההצעה המוצעת

תמשיך ההנהלה , פחת מספר חברי ההנהלה מהמספר המינימלי של חברי ההנהלה הקבוע בתקנות.  28
יום מיום קרות המקרה שהקטין  )שלושים( 30אולם לא יותר מאשר , הן במספר חברים מופחתלכ

  . מספר חברי ההנהלה
, יום )שלושים( 30-ההנהלה תהיה חייבת להשלים את מספר חבריה תוך התקופה האמורה של ה

.  בהתאם לתקנות



מ "דין בישראל בע קרן גמלאות של עורכי -
תל אביב  )15קומה  נצבאמגדל ( 17יצחק שדה ' רח

 67775מיקוד , 52039. ד.ת
 03-6241399: פקס, 03-5621841:טל

 www.lpf.org.il: כתובת אתר האינטרנט
 

  

 6 

מסויימות כפי שההנהלה  ועדות למטרות, מזמן לזמן, ההנהלה תהיה רשאית לבחור מתון חבריה. 29
.  תחליט ולהאציל לועדות כאלה מסמכויותיה

חברים  )שבעה חמישה -( 7-5ההנהלה תהיה רשאית לבחור מתוכה ועדת הנהלה מצומצמת בת .  30
בין ישיבה אחת של ההנהלה , אשר מתפקידה יהיה לפעול בענינים שיהיה צורך לטפל בהם בדחיפות

  . למשנתה
.  ההנהלה המצומצמת יהיה רוב חבריה המנין החוקי לפעולות

: זכות חתימה בשם החברה

כאשר האחת היא של יושב הראש או אחד מסגניו והשניה של , שתי חתימות של חברי ההנהלה.  31
, המזכיר או של הגזבר או של חבר אחר של ההנהלה אשר יקבע למטרה זו על ידי האספה הכללית

. בכל ענין תחייבנה את החברה, בצרוף חותמת החברה

: פסול המנהלים

:  משרת חבר ההנהלה תתפנה אם אותו חבר.  32

, נפטר או)  1(

,  התפטר או)  2(

,  פשט את הרגל או)  3(

או הוכרז על ידי בית , חלה במחלת רוח או במחלה אחרת המונעת ממנו למלא את תפקידו)  4(
.  משפט מוסמך כבלתי שפוי בדעתו או כפסול דין

.  הדין או הושעה לתקופה כלשהיאעורכי- הוצא מלשכת) 5(

.  לחוק 48הדין על פי סעיף פרש מלשכת עורכי-)  6(

.  פוטר על ידי האספה הכללית)  7(

.  ההנהלה תמשיך בכהונתה עד לבחירת הנהלה חדשה. 33

 :ניהול חשבונות ובקורתם

ון חבר לשכת רואי על ידי רואה חשב, בקורת חשבונות של החברה תעשה בהתאם לדרישת כל דין.  34
 . חשבון בישראל שימונה מזמן לזמן על ידי האספה הכללית

תחליט האספה , ידרש הדבר על ידי כל חוק או תקנות שיחולו על קופות גמל בכלל או על החברה בפרט
 .כפי שתחוייב החברה בחוק או בתקנות כאלה, הכללית על עריכת בקורת על ידי גוף או מוסד

בקר פנימי אשר יתמנה על ידי האספה הכללית ושכישוריו ותפקידיו ואופן פעולתו לחברה יהיה מ.  35
או התקנות  1978-ח"תשל )פיקוח על קרן גמלאות(הדין יהיו כאמור בתקנות לשכת עורכי-

. שתבואנה במקומן

ההנהלה תדאג לניהולם התקין של ספרי החשבונות של החברה ולעריכת הדוחות וכל המסמכים .  36 
 .רוך על פי כל דיןשיש לע

: רווחי החברה

ישמשו , אם יהיו, או רווח וכל הכנסותיה ורווחיה, החברה לא תחלק בין חבריה כל דיוידנדה. 37
 . לקידום מטרותיה בלבד
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: הודעות

מסר אישית למיועד לפי יתשלח בדואר או תועבר על ידי שליח או ת, כל הודעה שתשלח על ידי החברה .38
  .הכל לפי שההנהלה תחליט, או תפורסם בכל צורה שהיא, ה הוא מסר לחברההכתובת האחרונה אות

ימים מעת  )ארבעה( 4כל הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב שנתקבלה על ידי הנמען בתום .  39
.  המשלוח בדואר

  :זכאים

 כל עמית יתן הוראה בכתב למי על החברה לשלם במקרה של פטירתו את הסכומים שיגיעו בהתאם.  40
. לתקנות החברה והוא יהיה רשאי לשנות בכתב הוראה כזו בכל זמן

לא היה בעת פטירתו , לא נתן עמית הוראה כאמור בתקנה הקודמת או על אף שנתן הוראה כזו.  41 
, אדם כלשהוא הזכאי לקבל את הסכומים הנזכרים בתקנה הקודמת בהתאם להוראה שנתן

בחלקים , שנה 25לה מילדיו שהם למטה מגיל או לא/ישולמו הסכומים המגיעים לאלמנתו ו
  .ביניהם כפי שיקבעו על ידי ההנהלה

ישולמו הסכומים המגיעים ליורשיו החוקיים , או ילדים כאמור לעיל/לא השאיר הנפטר אלמנה ו
.  לפי המקרה, על פי צו ירושה או צו קיום צוואה

: סוגי הגמולים וביטוח הדדי

התשלומים . שנה )ששים ושש( 66דלהלן ישולם לעמית שמלאו לו  48גמול זיקנה כאמור בתקנה . 42
  . ישולמו כאמור מידי חודש בחודשו כל ימי חייו של מקבלם

תשלומי גמול הזיקנה יתחילו ביום הראשון בחודש הבא לאחר היום שבו נעשה עמית זכאי לקבל 
.  ש מראשבחודש ובעד כל חוד )חמישה עשר( 15-גמול זיקנה וישולמו לו עד היום ה

ובתנאי שסולקו כל , שנים רצופות לפחות )עשר( 10ל ישולם בתנאי שמקבלו היה עמית "כל גמול כנ. 43
.  התשלומים שהגיעו מהעמית לחברה

תובא בחשבון התקופה שבה היה חבר בקרן , ל"הנ 43-ו 42בקביעת זכאותו של עמית על פי תקנות .  44
.  לתזכיר ההתאגדות )2(3הנזכרת בסעיף 

תשלם החברה לזכאים נוסף על , בין לפני שהתחיל לקבל גמול זיקנה ובין לאחר מכן, נפטר עמית. 45
סכום הביטוח ההדדי שיעמוד  גם את, 53סכומי התשלומים שעל החברה להחזיר כאמור בתקנה 

אלא אם כן בוטלה זכותו של אותו עמית לסכום הביטוח , לזכות הזכאים ביום פטירתו של העמית
 .54ל פי תקנה ההדדי ע

  .על פי החלטת ההנהלה, סכום הביטוח ההדדי יהיה בהתאם לגילו של כל עמית שנפטר. 46
. שינוי סכומי הביטוח שאינו נובע מהצמדה למדד המחירים לצרכן יובא לאישור הלשכה

וישולם לזכאים , באישור האספה הכללית, סכום הביטוח ההדדי יקבע מזמן לזמן על ידי ההנהלה.  47
.  פטירתו של עמיתב

. 1977צמוד למדד חודש אפריל , שקל חדש לחודש 0.070125סכום גמול הזיקנה יהיה )  א(.  48
אולם החלטה , ידי החלטת החברה באספה הכלליתסכום זה יכול שישתנה מזמן לזמן על-

זולת אם נשתנו תנאי ההשקעה של כספי קרן , כזאת לא תקבל יותר מפעם אחת בשנה
תקנה או כל הוראה מחייבת אחרת כדין והשינוי נעשה לשם התאמת שיעור , מכוח החוק

.  הגמול לשינוי בתנאי ההשקעה
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סכום גמול הזיקנה לגבי עמיתים שהיו זכאים לראשונה , )א(על אף האמור בתקנת משנה )  ב( 
לתזכיר  )3( 2והיו עמיתים בקרן הנזכרת בסעיף  1981בפברואר  1לקבל גמול זיקנה ביום 

והם משלמים תשלומיהם בהתאם  1979בינואר  1שנים ביום  56ה ושכבר מלאו להם החבר
יהיה בסך של , האמור )3( 2לטבלת התשלומים כפי שהיתה נהוגה בקרן הנזכרת בסעיף 

להלן בתקנה זו ( 1966שקלים חדשים לחודש צמודים למדד שפורסם בחודש דצמבר  0.012
. )המדד היסודי -

ת משנה זו ששלמו תשלומים לקרן בהתאם לטבלת התשלומים לעמיתים כאמור בתקנ   
יהיה גמול  1990בינואר  31ובין  1986בפברואר  1כאמור ואשר החלו לקבל גמול זיקנה בין 

.  צמודים למדד היסודי, שקלים חדשים 0.0108בסך של , 1989בינואר  1 החל ב-, הזיקנה

יגדל , 52שבתקנת " מדד בתוקף"דרת להג )2(ובפסקה  )ב(על אף האמור בתקנת משנה )  ג( 
כבר קיבלו גמול זיקנה וכן לגבי  1981בינואר  31גמול הזיקנה לגבי עמיתים שביום 

בדצמבר  31לבין  1981בפברואר  1עמיתים שהיו זכאים לראשונה לקבל גמול זיקנה בין 
התשלום לעומת המדד  במחצית שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום  -1984

. היסודי

שבעים וחמישה ( בשלושה רבעים יגדל הגמול האמור מדי חודש - 1985בינואר  1החל ביום ) ד( 
יום התשלום לעומת המדד  מהשיעור שבו עלה המדד שפורסם לאחרונה לפני )אחוז

יגדל הגמול האמור  1986בפברואר  1והחל ביום , )חמישים אחוז(במקום במחצית , היסודי
במלוא השיעור שבו עלה המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום לעומת המדד  -

 .)שבעים וחמישה אחוזים(במקום שלושה רבעים , היסודי

יגדל  1985באפריל  30-ו 1980בינואר  1לעמיתים שהחלו לקבל גמול זיקנה בין התאריכים   
 1חרון שקבלו לפני יום פי שלושה מהגמול הא  -1989בינואר  1החל ביום , גמול הזיקנה

. 1989,בינואר

 .52כהגדרתו בתקנה  " -מדד " בתקנה זו 

כל עמית רשאי תמיד לרכוש זכות לגמול זיקנה נוסף ותשלומיו לגבי זכות כזו לגמול נוסף יקבעו .  49
.  בהתאם לגילו בזמן רכישת הזכות

וש ביטוח הדדי נוסף והוא לא תתן לעמית זכות לרכ, כאמור לעיל, רכישת זכות לגמול זיקנה נוסף
.  לגבי זכות לגמול זיקנה נוסף )1( 50יהיה חייב בתשלום הנזכר בתקנה 

: תשלומים חודשיים של העמיתים

כל עמית ישלם מהיום שתקנות החברה יחולו עליו ועד לתאריך שבו יתחיל להיות זכאי לקבל גמול . 50
:  את התשלומים החודשיים הבאים )הכל לפי המוקדם בין אלה, או עד ליום פטירתו(זיקנה 

 1שנים ביום  56לתזכיר החברה ושכבר מלאו להם  )3( 2עמיתי הקרן הנזכרת בסעיף )  1(
ומשלמים תשלומיהם בהתאם לטבלת התשלומים כפי שהיתה נהוגה בקרן  1979בינואר 

 1986בפברואר  1האמור ואשר יקבלו לראשונה גמול זיקנה בין יום  )3( 2הנזכרת בסעיף 
צמוד למדד , שקל חדש לחודש 0.00824ישלמו דמי ניהול בסך של , 1990בינואר  31ליום 

.  1978חודש נובמבר 

ישלמו דמי ניהול בסך  1986בינואר  31עמיתים כאמור אשר מקבלים גמול זיקנה עד יום 
.  1978צמוד למדד חודש נובמבר , שקל חדש לחודש 0.00206של 

צמוד למדד חודש נובמבר , שקל חדש לחודש 0.00582 עמיתים אחרים ישלמו דמי ניהול
1978. 

ינותבו , )א3( 50כאמור בתקנה , דמי הניהול הנילווים לרכישת יחידות גמול זיקנה נוספות
  .במלואם ליעודה לסיכונים הקשורים בגידול הצפוי בתוחלת החיים

. וי גרעונות הקרןאלא לצורך כיס, היעודה תנוהל בקרן ולא ניתן יהיה להעביר ממנה כספים

. תשלום שסכומו יקבע מזמן לזמן על ידי ההנהלה, לגבי ביטוח הדדי למקרה מוות)  2(
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  : לגבי גמול זיקנה את הסכומים המפורטים להלן)  3(
  )1976בסיס  נקודות - 238.578  -1978בהצמדה למדד חודש נובמבר (

 
תשלום  

) ₪( חודשי
גילו 

העמית  של
תשלום  

) ₪( חודשי
ו  גיל
העמית  של

תשלום  
) ₪( חודשי

גילו  
של העמית 

0.038419  45 0.017547 34 0.008756  23 
0.041635 46 0.018740 35 0.009352 24 
0.045225 47 0.020031 36 0.009992 25 
0.049252 48 0.021431 37 0.010616 26 
0.053789 49 0.022948 38 0.011281 27 
0.058931 50 0.024602 39 0.011995 28 
0.064807 51 0.026403 40 0.012761 29 
0.071567 52 0.028373 41 0.013584 30 
0.079498 53 0.030532 42 0.014466 31 
0.088640 54 0.032907 43 0.015419 32 
0.099601 55 0.035522 44 0.016591 33 
0.112820 56     

 

ישלמו לגבי  ,1999לינואר  1נה נוספות החל מיום ות אשר ירכשו יחידות גמול זיק/עמיתים) א3(
בהצמדה למדד , ח"בש( את הסכומים המפורטים להלן , בגין כל יחידה נוספת, גמול זיקנה

)   100.0=  1951סיס ספטמבר בעל , נקודות 25,306,830.61: 1998חודש נובמבר 
 

תשלום חודשי 
גברים 

תשלום 
חודשי נשים 

גילו של 
העמית 

תשלום 
גברים חודשי 

תשלום חודשי 
נשים 

גילו של 
העמית 

162.98 182.19 42 46.31 52.74 23 
175.92 196.43 43 49.15 55.96 24 
190.23 212.20 44 52.29 59.48 25 
206.15 229.58 45 55.58 63.16 26 
223.76 248.95 46 59.10 67.14 27 
243.51 270.61 47 62.93 71.35 28 
265.56 294.80 48 66.98 75.94 29 
290.59 322.13 49 71.35 80.84 30 
318.92 353.21 50 76.09 86.04 31 
351.30 388.65 51 81.15 91.71 32 
388.58 429.46 52 86.66 97.83 33 
431.98 476.84 53 92.63 104.42 34 
482.89 532.50 54 98.98 111.54 35 
543.44 598.64 55 105.95 119.27 36 
616.47 678.40 56 113.53 127.61 37 
706.19 776.39 57 121.79 136.72 38 
818.80 899.41 58 130.75 146.60 39 
964.10 1,058.10 59 140.47 157.39 40 

1,158.46 1,270.38 60 151.27 169.26 41 
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לגבי גמול ישלמו , 2008לינואר  1ות אשר ירכשו יחידות גמול זיקנה נוספות החל מיום /עמיתים) ב3(
בהצמדה למדד חודש , ח"בש(את הסכומים המפורטים להלן , בגין כל יחידה נוספת, זיקנה

) 100.0=  1951על בסיס ספטמבר , נקודות 28,934,969.36: 2007נובמבר 
 

גברים 
שנת לידה  

 1950 1955 1960 1965 1970 1975גיל 
30 90.06 89.42 0.00 0.00 0.00 0.00 
31 96.37 95.69 0.00 0.00 0.00 0.00 
32 103.16 102.44 0.00 0.00 0.00 0.00 
33 110.47 109.71 0.00 0.00 0.00 0.00 
34 118.35 117.54 0.00 0.00 0.00 0.00 
35 126.86 126.00 125.01 0.00 0.00 0.00 
36 136.07 135.15 134.10 0.00 0.00 0.00 
37 146.05 145.07 143.94 0.00 0.00 0.00 
38 156.87 155.83 154.63 0.00 0.00 0.00 
39 168.64 167.54 166.26 0.00 0.00 0.00 
40 181.47 180.29 178.93 177.36 0.00 0.00 
41 195.49 194.23 192.77 191.10 0.00 0.00 
42 210.84 209.49 207.94 206.15 0.00 0.00 
43 227.70 226.26 224.60 222.68 0.00 0.00 
44 246.29 244.74 242.96 240.91 0.00 0.00 
45 266.84 265.17 263.26 261.06 258.53 0.00 
46 289.65 287.86 285.80 283.43 280.72 0.00 
47 315.09 313.16 310.94 308.39 305.46 0.00 
48 343.60 341.51 339.11 336.35 333.18 0.00 
49 375.72 373.46 370.86 367.87 364.43 0.00 
50 412.15 409.69 406.86 403.60 399.87 395.59 
51 453.75 451.07 447.98 444.42 440.35 435.68 
52 501.66 498.72 495.32 491.43 486.95 481.84 
53 557.33 554.08 550.34 546.05 541.12 535.48 
54 622.70 619.10 614.95 610.19 604.72 598.47 
55 700.42 696.40 691.77 686.45 680.35 673.37 
56 794.20 789.67 784.46 778.47 771.60 763.74 
57 775.75 771.20 765.97 759.96 753.06 745.18 
58 757.00 752.46 747.23 741.22 734.34 726.47 
59 737.79 733.26 728.06 722.09 715.26 707.42 
60 718.10 713.62 708.46 702.55 695.77 688.03 
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נשים 

שנת לידה  
 1950 1955 1960 1965 1970 1975גיל 

30 98.46 97.86 0.00 0.00 0.00 0.00 
31 105.33 104.69 0.00 0.00 0.00 0.00 
32 112.71 112.03 0.00 0.00 0.00 0.00 
33 120.65 119.93 0.00 0.00 0.00 0.00 
34 129.22 128.45 0.00 0.00 0.00 0.00 
35 138.46 137.65 136.70 0.00 0.00 0.00 
36 148.45 147.59 146.58 0.00 0.00 0.00 
37 159.28 158.36 157.29 0.00 0.00 0.00 
38 171.02 170.04 168.90 0.00 0.00 0.00 
39 183.79 182.74 181.53 0.00 0.00 0.00 
40 197.69 196.58 195.28 193.77 0.00 0.00 
41 212.89 211.70 210.31 208.69 0.00 0.00 
42 229.52 228.25 226.77 225.04 0.00 0.00 
43 247.79 246.43 244.84 242.99 0.00 0.00 
44 267.91 266.45 264.75 262.77 0.00 0.00 
45 290.16 288.59 286.77 284.63 282.15 0.00 
46 314.85 313.17 311.20 308.91 306.24 0.00 
47 342.38 340.57 338.45 335.98 333.10 0.00 
48 373.23 371.27 368.98 366.30 363.20 0.00 
49 407.98 405.85 403.37 400.47 397.11 0.00 
50 447.39 445.07 442.37 439.22 435.56 431.30 
51 492.38 489.85 486.90 483.47 479.47 474.83 
52 544.19 541.41 538.18 534.41 530.03 524.95 
53 604.38 601.32 497.76 593.61 588.78 583.19 
54 675.06 671.67 667.72 663.12 657.78 651.57 
55 759.08 755.30 750.90 745.77 739.80 732.88 
56 860.47 856.21 851.26 845.48 838.77 830.99 
57 843.21 838.92 833.91 828.09 821.33 813.49 
58 825.27 820.94 815.91 810.05 803.26 795.39 
59 806.62 802.28 797.22 791.36 784.55 776.69 
60 787.24 782.90 777.85 771.99 765.20 757.36 

 
 

ו-) א3(משנה  פיכמפורט בסעי, תשלומי העמיתים עבור רכישת יחידות גמול הזיקנה הנוספות
ובאיזון אקטוארי ) א (  48נקבעו בהתאמה לסכום יחידת גמול זיקנה כמשמעותה בתקנה , )ב3(

. לאמ
 

משנה  פיכמפורט בסעי, תשלומי העמיתים עבור רכישת יחידות גמול הזיקנה הנוספות
על פי הוראות הממונה על , יותאמו לשינויים בריבית ובהנחות האקטואריות, )ב3(ו-) א3(

. כפי שינתנו מעת לעת, ביטוח וחיסכון, שוק ההון
 

.  אלא להוסיף עליו, )א (  48נה האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מהאמור בתק, למען הסר ספק
 

תקבע ההנהלה את זכויותיו לענין תשלומיו לקרן ולענין , עמית המשלם תשלומיו לאחר פיגור
. תשלומי החברה
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ימשיך לשלם את התשלומים הנזכרים , עמית שהתחיל להיות זכאי לקבל גמול זיקנה) 4(
 .דלעיל )2(-ו )1(בפסקאות 

שלא ישולם לקרן או , אם יהיו כאלה, שי הצמדה בשלוכל תשלום חודשי לרבות הפר)  5(
של  )עשרה( 10-באמצעות טופס הרשאה עד ליום ה, בחשבון הבנק שהקרן תצווה עליו

דינו כתשלום שלא סולק במועדו ותחולנה עליו גם הוראות , החודש שבשלו הוא מגיע לקרן
.  )4( 52-ו )6( 50תקנה 

תחול רבית פיגורים בשעור שיקבע מזמן , לחברה על סכומי הפיגורים בתשלום שיגיעו)  6(
. לזמן על ידי ההנהלה

תשלום שנעשה על ידי עמית לחברה יזקף תחילה לזכות החשבון המגיע לחברה מאותו )  7(
.  עמית בשל כספים שמועד פרעונם עבר

לצורך תקנות אלו גילו המדויק של העמית כפי שיוכח להנהלה לפי יום הולדתו הקרוב ) 8(
. זה שקדם לו או זה שבא אחריו, תר לתאריך התחלת חברותו בקרןביו

ביוני של שנת  30ייחשב כאילו נולד ביום  לא יוכל להוכיח מה הוא תאריך לידתו המדויק
.  הולדתו המוכחת

 )שניים עשר( 12-אם בהסכמת ההנהלה ישלם עמית מראש ולתקופה שאינה קטנה מ)  9(
המדד שבתוקף כפי , דד שבתוקף לגבי תשלום כזהיהיה המ, חודשים סכום שיגיע ממנו

.  שהיה ביום עשיית התשלום בפועל

לתזכיר החברה תזקף לזכותו של עמית  )3( 2תקופת חברותו של עורך דין בקרן הנזכרת בסעיף )  10(
באם הוא עדיין חבר , דלעיל )3(לצורך קביעת גובה התשלומים שבהם הוא חייב על פי פיסקה 

. ל לחברה"כתאריך העברת הזכויות מן הקרן הנ, יך שיקבע על ידי ההנהלהל בתאר"בקרן הנ

: ניכוי חובות

הן בתורת גמול או בתורת , ההנהלה תהיה רשאית לנכות מכל סכום המגיע לעמית או לזכאים.  51
.  כל סכום המגיע באותו זמן לחברה, הכל לפי הענין, סכום הביטוח ההדדי

: תנאי הצמדה

:  בתקנה זו.  52

או כל מדד , הוא מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד -
בין , לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, שיחליפו ושיפורסם על ידי כל מוסד מוסמך אחר

הכל כפי שיקבע על , שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי מדד המחירים לצרכן ובין אם לא
.  ת המוסמכותידי הרשויו

. )1977מדד חודש אפריל (המדד של החודש בו נרשמה החברה  מדד יסוד -

, המדד של החודש שבו חל התשלום כשמדד של חודש מסויים עדיין לא פורסם מדד שבתוקף -
.  ישמש במקומו המדד האחרון שפורסם לפני עשיית התשלום

קנה שבהם חייב עמית על פי תקנות תשלומים החודשיים לגבי דמי ניהול ולגבי גמול זי  )1( 
לבין  50אלה יוגדלו כל חודש בשעור עליית המדד שהייתה בין המדד כמפורט בתקנה 

.  המדד שבתוקף ביום שבו חל התשלום החודשי

סכומי הגמולים שתשלם החברה לעמית הזכאי לגמול זיקנה על פי תקנות אלה יוגדלו כל   )2( 
כפי , לבין המדד שבתוקף 48ין המדד כמפורט בתקנה חודש בשעור עליית המדד שהייתה ב

.  שהיה ביום שבו הגיע לו סכום מסכומי הגמולים

יוגדלו בשעור עליית המדד שהייתה בין מדד  53הסכומים שהחברה תשלם לפי תקנה   )3( 
.  היסוד לבין המדד שבתוקף



מ "דין בישראל בע קרן גמלאות של עורכי -
תל אביב  )15קומה  נצבאמגדל ( 17יצחק שדה ' רח

 67775מיקוד , 52039. ד.ת
 03-6241399: פקס, 03-5621841:טל

 www.lpf.org.il: כתובת אתר האינטרנט
 

  

 13 

בשיעור עליית  יוגדל, רבצירוף הריבית בגין תקופת הפיגו, כל סכום שעמית פיגר בסילוקו  )4( 
, ל"המדד שהייתה בין המדד שבתוקף כפי שהיה בעת שהגיע מהעמית תשלום כלשהו כנ

. לבין המדד שבתוקף ביום סילוק סכום הפיגורים על ידי העמית

הוראה אחרת  ההצמדה להשקעות כספי החברה ישונו על ידי חקיקה או אם תנאי שעור  )5( 
דומה שעור ההצמדה של הסכומים שעל החברה יהיה ישונה בשעור , בעלת תוקף חוקי

. לשלם בגין תשלום כלשהוא על פי התקנות

נמוך ממדד היסוד לא יוקטנו בשל כן התשלומים , אם בזמן מהזמנים יהיה המדד שבתוקף  )6( 
.  על פי תקנה זאת

: פקיעת זכויות והחזרת תשלומים

:  ים הבאיםחברותו של עמית בקרן תפקע בכל אחד מן המקר) א(. 53

. בפטירתו) 1(

. בהפסקת חברותו בלשכה לצמיתות שלא מרצונו או שלא מיוזמתו) 2(

יום הפרישה הוא תאריך קבלת . כשנתן על כך הודעה בכתב, בפרישתו מן הקרן) 3(
, ל במשרדי הקרן ואישור הקרן על קבלת הודעת הפרישה ישמש"הודעת הפרישה הנ

ל ישאר בתוקפו עד "ו של העמית הפורש הנביטוח. הוכחה לפרישת העמית, לכאורה
. היום האחרון בחודש שבו פרש העמית

: תחולנה ההוראות שבסעיף משנה זה להלן, נפטר עמית) ב(

תשלם החברה   -המזכה אותו בקבלת גמול זיקנהנפטר עמית לפני הגיעו לגיל ) 1(
בניכוי כל , )א 3( 50-ו )3( 50על פי תקנות , את מה ששלם המנוח לגבי גמולים ,לזכאים

. שהגיע ממנו לחברה שלא לגבי גמולים

תשלם החברה  גמול זיקנה -המזכה אותו בקבלת נפטר עמית לאחר הגיעו לגיל ) 2(
כשהסכום המשתלם מופחת בחלק , דלעיל) 1(סכום לפי החישוב שבפיסקה , לזכאים
. זיקנה לגבי כל חודש שבו הגיע לו גמול) אחד חלקי שלושים וששה(ממנו  36-האחד מ

יתבצעו , לעיל) 2( ו-) 1(חישובי הסכומים שיש לשלמם ולנכותם לפי סעיפי משנה ) 3(
, )1(50כאשר מדד הבסיס הוא המדד כמפורט בתקנות , בתוספת הפרשי הצמדה למדד

והמדד הקובע הוא המדד שבתוקף ביום התשלום  , לפי הענין, )א3(50 ו-) 3(50

מהמועד בו דווח לקרן על פטירת ימים ) שלושים( 30התשלום ישולם לזכאים בתוך ) 4(
. תוך צרוף תעודת פטירה או אישור אחר לשביעות רצון הקרן, העמית

) 3)(א(עד ) 2)(א(כאמור בסעיפי משנה , פקעה חברותו של עמית בקרן שלא עקב פטירתו) ג(
: תחולנה הוראות אלה, לעיל

יל בתוספת הפרשי הצמדה למדד דלע) 1)(ב(יוחזר לעמית סכום לפי החישוב בפיסקה ) 1(
  .דלעיל) 3)(ב(כאמור בפיסקה 

הכל בהתאם ובכפוף , הגשת הבקשה יום מיום) שלושים( 30המגיע לעמית יוחזר תוך ) 2(
]. 1964-ד"תשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(להוראות תקנות מס הכנסה 

בהתאם , גם בגינו של עמית שרכש, בשינויים המחויבים, לעיל תחול) ג(הוראת סעיף משנה ) ד( 
אם אותו עמית יבקש להפסיק להעביר , יותר מיחידת גמול זיקנה אחת, לתקנות 49לתקנה 

אך ימשיך בהעברת כספים בגין לפחות , מיחידות גמול הזיקנה, או יותר, כספים בגין אחת
, קשתולפי ב, יהיה זכאי להחזר כספים, עמית כאמור. יחידה אחת נוספת של גמול זיקנה

אך , בגין היחידות בגינן הפסיק להעביר כספים) 2)(ג( ו-) 1)(ג(כאמור בסעיפים משנה 
. ימשיך בחברותו בקרן בגין היחידות הנוספות
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לפי תקנות אלה וקיים אותו זמן , קרה המקרה המזכה בגמול או בסכום הביטוח ההדדי)  א(.  54
והפיגור בתשלום  50אמור בתקנה כ, דשייםוחוב של עמית הנובע מאי תשלום שיעורים ח

לאחר שנתנה לזכאי הזדמנות , רשאית ההנהלה, הוא בעד תקופה העולה על ששה חודשים
להפקיע את זכותו לגמול זיקנה או לסכום , בדרך שתורה עליה, להביא את טענותיו בפניה

. כולה או מקצתה, הביטוח ההדדי
 

בפיגור ומתשלום סכומים נוספים הפקעת הזכויות איננה פוטרת מתשלום הסכומים ש   
. לפי תקנות אלה, המגיעים עקב הפיגור

  
לאחר שעמית פיגר בתשלומים בעד תקופה העולה על ששה , ההנהלה תהיה רשאית כמו כן)  ב( 

אף אם טרם קרה אחד , להפקיע את כל זכויות העמית לגבי סכום הביטוח ההדדי, חודשים
  .)א(המקרים הנזכרים בתקנת משנה 

 
זכאים לסכום , הדין בישראל ולא יהיו זכאיו במקרה של פטירתולא יבוטח חבר בלשכת עורכי-)  ג( 

  .50אלא אם כן שילם את התשלום הראשון שהוא חייב בו על פי תקנה , הביטוח ההדדי

: העברת זכויות ושיעבודן

 . שהיאזכויות עמית על פי תקנות אלה אינן ניתנות להעברה או לשעבוד בשום צורה   .55

: מנגנון איזון אקטוארי

: יפעל על פי העקרונות הבאים, מנגנון האיזון האקטוארי האוטומטי. 58

לתאריך הדין והחשבון הכספי ובו , מדי שנה ייערך לקרן מאזן אקטוארי מלא ומפורט) א(
המאזן ייערך . יירשם העודף או הגירעון האקטוארי המצטבר בגין זכויות צבורות ועתידיות

, הנחיות שיפרט אקטואר הקרן ועל פי הנחיות לבקרה שיקבע הממונה על שוק ההון על פי
.  )הממונה להלן -(ביטוח וחסכון 

כל עודף אקטוארי יועבר לעתודה לסיכונים מיוחדים שתוצג בנפרד הן במאזן האקטוארי 
אלא לאיזון , אין למשוך מכספי העתודה לסיכונים מיוחדים. והן במאזן החשבונאי

מסך כל ההתחייבויות  4%אך אם עלתה היתרה בעתודה זו על , נות אקטוארים בעתידגירעו
לרבות לעמיתים שזכויותיהם , תהיה הקרן רשאית להגדיל זכויות לעמיתים, של הקרן

.   מהתחייבויות הקרן -4%בגין ההפרש שמעל ל, הוקפאו ולפנסיונרים
הגדלת הזכויות והסולם . יתיםכמו כן תהיה הקרן רשאית להציע סולם צבירה מעודכן לעמ

.   החדש כפופים לאישור הממונה
. הגירעון האקטוארי בקרן יוצג כסעיף נפרד במאזן

תהיה , מסך כל ההתחייבויות של הקרן 5%בשנה שבה עלה הגירעון האקטוארי הכולל על ) ב(
על ידי העברת כל סכום שיידרש מהיעודה לסיכונים , החברה חייבת לאזן את הקרן

, על ידי הקטנת זכויות העמיתים ים בגידול הצפוי בתוחלת החיים ובמידת הצורך -הקשור
.   בגובה יתרת הגירעון, לרבות עמיתים שזכויותיהם הוקפאו ופנסיונרים

, רשאית הקרן, מסך כל התחייבויות הקרן 5%בשנה שבה הגירעון האקטוארי אינו עולה על 
אולם אם הגירעון האקטוארי עולה . ן שלעיללהפעיל את מנגנון האיזו, על פי שיקול דעתה

תהיה החברה חייבת להפעיל את , שנים רצופות 3מסך כל התחייבויות הקרן במשך  3%על 
.  מנגנון האיזון האקטוארי

 . הקטנת הזכויות והסולם החדש כפופים לאישור הממונה
 

 –סוף  -
 .2008ינואר  :מהדורה
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