
 דין בישראל בע"מ -קרן גמלאות של עורכי 
 57775, מיקוד 53025, ת.ד. תל אביב 55המסגר רח' 

 02-5365255פקס: , 02-5535265טל:
 www.lpf.org.ilכתובת אתר האינטרנט: 

 

 
 15.10.2013מהדורה 

 

1 

 תקנון זכויות

 בע"מ דין בישראל-קרן גמלאות של עורכי

 

 פרק א': הגדרות ופרשנות 

 יהיו למונחים הבאים המשמעות, כמפורט להלן: הז וןבתקנ .1 הגדרות

גיל   
הזכאות 

לפנסיית 
 זקנה

 על פי המתווה כדלהלן: גבר, ולגבי אשהל 66גיל הזכאות לפנסיית זקנה יהיה 

 קבלת קצבת זקנה כאות גיל הז חודש לידה )בשנים(

 66 1949עד ספטמבר 

 חודשים 4-ו 66 1950עד מאי  1949ר באוקטו

 חודשים 8-ו 66 1951עד ינואר  1950יוני 

  67 ואילך 1951פברואר 
    
דמי   

 גמולים
 ;וןהתקנ לפי הוראותלקרן בגין עמית  יםתשלומ

חברה   
 מנהלת

יקוח על שירותים פיננסיים גוף מוסדי המנהל את הקרן כמשמעו בחוק הפ
 ;2005-)קופות גמל(, התשס"ה

פי צו ירושה שניתנו מאת ערכאה שיפוטית ל לפי צו קיום צוואה אויורשים  יורשים  
 ;מוסמכת

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או כל  מדד  
בות כל מדד רשמי מדד שיחליפו ושיפורסם על ידי כל מוסד מוסמך אחר, לר

אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי מדד 
 ;יקבע על ידי הרשויות המוסמכותיהמחירים לצרכן ובין אם לא, הכל כפי ש

מדד   
 בסיס

 ;2013יולי מדד חודש 

מדד   
שמדד של חודש מסוים עדיין לא ; ככל המדד של החודש שבו חל התשלום שבתוקף

  ;האחרון שפורסם לפני עשיית התשלוםם, ישמש במקומו המדד פורס
 

מי שהעמית קבע אותו כמוטב בהודעה בכתב לקרן, בנוסח שקבעה הקרן, ובלבד  מוטב  
שהקרן אישרה בכתב את קבלת אותה הודעה אצלה; התקבלו בקרן כמה 
הודעות מוטבים כאמור מן העמית, ייקבעו המוטבים לפי ההודעה שהתקבלה 

. נפטר מוטב לפני העמית ולא מונה אחר תחתיו במועד המאוחר ביותר בקרן
 ;יבואו יורשי המוטב במקומו



 דין בישראל בע"מ -קרן גמלאות של עורכי 
 57775, מיקוד 53025, ת.ד. תל אביב 55המסגר רח' 

 02-5365255פקס: , 02-5535265טל:
 www.lpf.org.ilכתובת אתר האינטרנט: 

 

 
 15.10.2013מהדורה 

 

2 

 ;הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר / המפקח על הביטוח ממונה  

הדין בישראל, או חבר כזה אשר חברותו בלשכה הופסקה -חבר בלשכת עורכי עורך דין  
 ;הדין בישראל-וק לשכת עורכיחל)א(  52מכוח סעיף 

 ;שאיננו פנסיונרושהצטרף לקרן עורך דין  עמית  

בחודשו, לעמית שהגיע לגיל  סכום כסף חודשי שהקרן תשלם מידי חודש פנסיה  
 ;זקנה פנסייתהזכאות ל

 ;וןלתקנמהקרן בהתאם   המקבל פנסיה עמית פנסיונר  

פנסיית   
 מינימום

ב' לחוק הביטוח הלאומי 2עותו לפי סעיף כמשמ השכר הממוצע במשקמ 5%
, או יחידת גמול זקנה, הנמוך לעניין גמלאות ודמי ביטוח, כפי שיהיה מעת לעת

  ;מביניהם

 קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ; קרן  

, שנה  
 חודש

 ;הלוח הגרגוריאני לפי

תקנות   
מס 

 הכנסה

, או כל 1964-תשכ"דה ,גמל( הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות תקנות מס
 ;הסדר תחיקתי אחר שיבוא במקום כל תקנה מתקנות אלה

 .מעת לעת הכפי שיהי ,תקנון הקרן תקנון  

ומילים במין זכר אף מין ולהיפך,  ,בלשון יחיד אף בלשון רבים במשמע וןבתקנכל האמור  .2 פרשנות
פרשנות הוראות  .רתהוראה מפורשת אח וןבתקנאלא אם יש  ולהיפך, נקבה במשמע,
 ;בהתאם להוראות כל דין התקנון תהיה 

 .לא ישמשו כמקור פרשנות וןכותרות התקנ
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 פרק ב': הוראות כלליות 

 :מקורות ההכנסה של הקרן הינם .3 כספי הקרן

 ;דמי הגמולים א.

 כספים המשתלמים לקרן לפי הוראות כל דין מכל מקור שהוא; ב.

 ;תשואת הקרן ג.

ריבית פיגורים, הצמדה וכל ריבית אחרת, שיתקבלו בפועל בקרן בגין  ד.
 חובות עמית.

 ההסדר התחיקתי; הקרן תנוהל בהתאם להוראות  א. .4 ניהול הקרן

 ;הקרן רשאית לשנות את התקנון מעת לעת, באישור הממונה ב.

לבין הוראות הדין או  וןתקנוראות ההבמקרה של סתירה בין  ג.
אות הממונה, תפעל הקרן לתיקון התקנון כך שלא תהיה עוד הור

סתירה כאמור, ועד למועד תיקון התקנון כאמור יגברו הוראות הדין 
 ין, על הוראות התקנון.יאו הוראות הממונה, לפי הענ

השקעת נכסי 
 הקרן

 קרן תשקיע את נכסי הקרן בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.ה .5

שלא יעלו שתקבע מעת לעת, ודמי ניהול בשיעורים מסך נכסיה  תנכה הקרן .6 דמי ניהול
שלא חודשי בשיעור  ,הסדר התחיקתיהקבועים ב המרביים על השיעורים

בחישוב שנתי(. דמי הניהול ייגבו  0.7%מסך נכסי הקרן ) 0.05833% יעלה על
 .בתום כל חודש

שימוש בכספי 
 ייעודה

עה לפי הוראות תקנון שקדם הקרן תעביר כספים שנצברו ביעודה שנקב א.6
 לתקנון זה לצורך כיסוי כל גירעון אקטוארי, ככל שנוצר.  

יערך מאזן אקטוארי כולל י ,ין זהישקבע הממונה לענ ,התקופאחת ל א. .7 מאזן אקטוארי
 ;, בכפוף להוראות הממונהשל הקרן

העקרונות לחישוב המאזן האקטוארי יקבעו בהתאם לכללים החלים  ב.
 ;נות פנסיה וותיקות שאינן בהסדרעל קר

איזון  מנגנון
 הקרן

בשנה בה נוצר עודף אקטוארי בקרן תנקוט הקרן בצעדים הבאים,  א. .8
 בכפוף לאישורו של הממונה:

 ;כל עודף אקטוארי יועבר לעתודה האקטוארית (1)

מסך כל התחייבויות הקרן,  5%עלתה היתרה בעתודה על  (2)
ות העמיתים רשאית הנהלת הקרן להגדיל את זכוי

והפנסיונרים, בהתאם לחלוקה שתקבע, בגין היתרה שעלתה 
 ;מסך התחייבויות הקרן כאמור 5%על 

עודף אקטוארי שנצבר בעתודה האקטוארית יועבר מידי שנה לכיסוי  ב.
 ;ווצריככל שי ,גרעון אקטוארי

בשנה בה נוצר גרעון אקטוארי בקרן תנקוט הקרן בצעדים הבאים,  ג.
 אישורו של הממונה:וף לבכפ

מסך התחייבויות הקרן או  5%בשנה בה נוצר גירעון העולה על 
 3מסך ההתחייבויות במשך  3%כשנוצר גירעון אקטוארי העולה על 

הקרן תפחית זכויות לעמיתים ולפנסיונרים, בהתאם  שנים ברציפות,
  ;לחלוקה שתקבע, בגובה יתרת הגירעון



 דין בישראל בע"מ -קרן גמלאות של עורכי 
 57775, מיקוד 53025, ת.ד. תל אביב 55המסגר רח' 

 02-5365255פקס: , 02-5535265טל:
 www.lpf.org.ilכתובת אתר האינטרנט: 

 

 
 15.10.2013מהדורה 

 

4 

או בכל מועד אחר  של הקרן לממונהבמועד הגשת המאזן האקטוארי  ד.  
סכומי הגמלאות והתשלומים, יעודכנו  שייקבע על ידי הנהלת הקרן,

בהתאם לתוצאות  לעיל, (ג)עד  (א)בכפוף לאמור בסעיפים קטנים 
  .התחשיבים האקטואריים

 סוגי גמלאות
 ותשלומים

 :יהיו וןלפי הוראות התקנשתשלם הקרן לעמית והתשלומים סוגי הגמלאות  .9

 ;ית זקנהילעמית שהגיע לגיל הזכאות לפנס ית זקנהפנסי א.
 .פרק ה' לתקנוןלפי הוראות חזר כספים ה .ב

ניכוי מתשלומי 
 הקרן.

10.  

 

 

מכל תשלום שמשלמת הקרן לפי תקנונה, בין שהוא קצבה ובין שהוא 
 פעמי, תנכה הקרן את השיעורים האלה:-תשלום חד

 ;0.25% – 2013בשנת  )א(

 ;0.75% – 2014בשנת  )ב(

 ;1% - 2015בשנת  )ג(

 ;1.5% – 2016בשנת  )ד(

 .1.75% –ואילך  2017בשנת  )ה(
תשלום לזכאים 
בעת פטירת 

 עמית

)ב( לתקנון למי 9במקרה של פטירת עמית, ישולמו הסכומים כאמור בסעיף  .11
 שהעמית קבע אותו כמוטב. 

נתו ו/או לאלה לאלמכאמור ישולמו הסכומים לא קבע העמית מוטב, 
  ביניהם.שווים שנה, בחלקים  25מילדיו שהם למטה מגיל 

 כאמורלא השאיר הנפטר אלמנה ו/או ילדים כאמור לעיל, ישולמו הסכומים 
 .ליורשיו
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 פרק ג': פנסיית זקנה 

 
תנאי הזכאות 

 לפנסיית זקנה
 עמית יהיה זכאי לפנסיית זקנה בהתקיים כל אלה: .12
לקרן דמי גמולים חודשיים ורצופים לפחות עד חודש העמית העביר  א. 

 ;2004נובמבר 
זכאי לפנסיה שלא תפחת ישולם בתנאי שמקבלו  כאמור תשלוםכל  ב. 

 מפנסיית  מינימום;
הגיש בקשה לקבלת פנסיית הזקנה לפחות שלושה חודשים העמית  ג. 

מול , ולגבי יחידת גלפני החודש בו הגיע לגיל הזכאות לפנסיית זקנה
לפחות שלושה חודשים לפני  –)ב( 13זקנה שחלה לגביה הוראת סעיף 

. של אותו סעיף, לפי העניין (2)או  (1)החודש האמור בפסקאות 
איחור בהגשת הבקשה יגרום לדחיית התשלום הראשון ולתשלום 
הפרשים לגבי התקופה שחלפה ממועד הזכאות הראשון ועד התשלום 

 התשלום בפועל.בפועל, לפי ערך הקצבה במועד 
העמית לא הגיש בקשה להחזר תשלומים בתוך התקופה הקבועה  ד.  

 ין זה בפרק ה' לתקנון.ילענ
מועדי תשלום 

 פנסיית זקנה
החל בחודש העוקב לאחר הגיעו לגיל  שולם לעמיתתזקנה  פנסיית)א(  .13

. התשלומים ישולמו כאמור מידי חודש בחודשו כל זקנההזכאות לפנסיית 
  יו של מקבלם. ימי חי

החל  הגמול זקנה שנרכשיחידת )ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, לגבי 
(, תשולם פנסיית הזקנה לעמית בחודש ג)15, כאמור בסעיף 1.2.2008מיום 

 : מבניהםמועדים הבאים, המאוחר ההעוקב לאחר חלוף אחד מ
 גיל הזכאות לפנסיית זקנה;  (1)

הגמול האמורה בסעיף שנים מהמועד שבו נרכשה יחידת  10תום  (2)
 קטן זה; 

העוקב הראשון בחודש  סקיםהעהזקנה יתחילו ביום  פנסייתתשלומי )ג( 
וישולמו עד האמור בסעיפים קטנים )א( או )ב(, לפי העניין,  לחודש הזכאות

 )חמישה עשר( בחודש. 15-היום ה
אופן חישוב 

 פנסיית הזקנה
 א. .14

 
 
 
 
 

 ב.
 
 
 
 ג.

עמית שיפרוש לפי תקנון זה בשל גמול להזקנה  פנסייתסכום ( 1)
לחודש,  ש"ח 776.76יהיה  31.1.2008זקנה אחד שנרכש עד ליום 

 הבסיס;צמוד למדד 
לעמית שיפרוש לפי תקנון זה בשל גמול הזקנה  פנסייתסכום ( 2)

לחודש,  ש"ח 920.80יהיה  1.2.2008זקנה אחד שנרכש החל מיום 
 הבסיס;צמוד למדד 

וכן סכומי פנסיית זקנה בשל עמית  קטן )א( ם כאמור בסעיףמיסכוה
לשינויים על פי מנגנון האיזון  פיםכפושפרש לפני תקנון זה, 

כאמור בסעיף קטן )א( כוללים עדכון בשל  מים. הסכוהאקטוארי
 ;הפעלת מנגנון האיזון האקטוארי שנעשה לפני תחילתו של תקנון זה

סכום פנסיית  יוכפלמאותו סוג רכש העמית יותר מגמול זקנה אחד 
 שרכש;מאותו סוג הזקנה במספר גמולי הזקנה 

שמתקיימים בו תנאי הזכאות לפנסיית חרף האמור לעיל, עמית  .ד 
שילם תשלומים חודשיים עבור תקופה כלשהי על פי זקנה אך לא 

חבותו כאמור בתקנון, יהיה זכאי לפנסיית זקנה לפי העקרונות לעיל 
ועל לעומת תקופת התשלום באופן יחסי לתקופת התשלום בפ

המחויבת לפי התקנון )ממועד בו רכש את יחידת הגמול הרלבנטית 
לתקנון  13ובכפוף להוראת סעיף  מועד הזכאות לפנסיית זקנהועד 

לעניין מועדי הזכאות לתשלום פנסיית זקנה ובהתאם ליחידת גמול 
 (.הזקנה שנרכשה כאמור באותו סעיף
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 של העמיתיםתשלומים חודשיים פרק ד':  

רכישת גמול 
 זקנה

תחילת חברותו ישלם מיום המבקש להמשיך את ביטוחו בקרן כל עמית  .15
בעד גמול קנה ז פנסייתועד לתאריך שבו יתחיל להיות זכאי לקבל  בקרן

)או עד ליום פטירתו, הכל לפי הזקנה שנרכש כאמור בהוראות התקנון 
 הבאים:החודשיים  דמי הגמוליםבין אלה( את מהמוקדם 

את הסכומים , 31.12.1998שנרכש עד ליום קנה לגבי גמול ז א. 
 ;בנספח א' לתקנוןהמפורטים 

ועד  1999ינואר ב 1נוספות החל מיום  זקנהרכש יחידות גמול שעמית  ב.  
ספת, את , בגין כל יחידה נוזקנהלגבי גמול  םישל ,31.1.2008ליום 

 ;בנספח ב' לתקנוןהסכומים המפורטים 
, 2008 פברוארב 1ש יחידות גמול זקנה נוספות החל מיום וירכשעמית  ג.  

לגבי גמול זקנה, בגין כל יחידה נוספת, את הסכומים המפורטים  םישל
 ;בנספח ג' לתקנון

תשלומי להתאים את גובה  , באישור הממונה,הקרן רשאית ד.   
, כאמור בסעיפים קטנים העמיתים עבור רכישת יחידות גמול זקנה

כפי  לשינויים בריבית ובהנחות האקטואריות,)א( עד )ג(, בהתאם 
  ;שיהיו מעת לעת

כל תשלום חודשי לרבות הפרשי הצמדה בשלו, אם יהיו כאלה, שלא  .ה  
)עשרה( של החודש שבשלו הוא מגיע  10-ישולם לקרן עד ליום ה

 ;לקרן, דינו כתשלום שלא סולק במועדו
, תחול רבית פיגורים קרןם שיגיעו לעל סכומי הפיגורים בתשלו .ו  

 ;לתקנות מס הכנסה 22הנקוב בתקנה עור יבש
זקף תחילה לזכות החשבון יי קרןתשלום שנעשה על ידי עמית ל ז.  

 ;מאותו עמית בשל כספים שמועד פרעונם עבר קרןהמגיע ל
עמית לא יהיה זכאי לרכוש יחידת גמול זקנה אם לא העביר לקרן  .ח  

. תשלומים כאמור יוחזרו לעמית לפי לומים בשלהאת מלוא התש
 לתקנון.  18הוראת סעיף 

תהיה רשאית לנכות מכל סכום המגיע לעמית או לזכאים, בתורת  הקרן .16 ניכוי חובות
 .קרןין, כל סכום המגיע באותו זמן ליגמול, הכל לפי הענ

ה ז ןפי תקנו חודשיים שבהם חייב עמית עלם דמי גמולים תשלו א. .17 תנאי הצמדה
לבין הבסיס בין מדד  ההמדד שהי שינויעור ישלכל חודש ב יותאם
 ;שבתוקף ביום שבו חל התשלום החודשי המדד

סכומי הגמולים שתשלם הקרן לעמית הזכאי לגמול זקנה על פי  ב.  
בין מדד  ההמדד שהי שינויעור ישלכל חודש ב יותאמותקנות אלה 

יה ביום שבו הגיע לו סכום לבין המדד שבתוקף, כפי שה הבסיס
 ;מסכומי הגמולים

לא  בסיסאם בזמן מהזמנים יהיה המדד שבתוקף, נמוך ממדד ה ג.  
 .וןתקנההתשלומים על פי  ךיוקטנו בשל כ
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 החזר תשלומיםפרק ה':  

 זכאות להחזר 
 תשלומים

שהעביר לקרן דמי גמולים חודשיים ורצופים לפחות עד  נפטר עמית א. .18
 חולנה ההוראות שלהלן:, ת2004ובמבר חודש נ

 - המזכה אותו בקבלת גמול זקנהעמית לפני הגיעו לגיל הנפטר  .1  
לם ישש סך כל התשלומים החודשייםתשלם הקרן לזכאים את 

סך של , בניכוי לקרן לצורך רכישת יחידות גמול זקנה העמית
 ;כאמורבשל כל תשלום חודשי ₪  43.99

, זקנהגמול המזכה אותו בקבלת ר הגיעו לגיל עמית לאחהנפטר  .2  
 - ולא הגיש בקשה להחזר תשלומים כאמור בסעיף קטן )ב(

( לעיל, 1סכום לפי החישוב שבפסקה ) לזכאים קרןתשלם ה
ממנו )אחד  36-כשהסכום המשתלם מופחת בחלק האחד מ

 ;זקנהלו גמול  הגיעחלקי שלושים וששה( לגבי כל חודש שבו 

( 2)-( ו1) פסקאותכומים שיש לשלמם ולנכותם לפי חישוב הס .3  
מדד הבסיס  ביןלעיל, יתבצע בתוספת הפרשי הצמדה למדד, 

 ;שבתוקף ביום התשלוםהמדד  לבין

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

 ן הקרן.אישור אחר לשביעות רצו
  -בסעיף קטן זה, "הגיל המזכה בקבלת גמול זקנה"  .5  

 - 31.1.2008לעניין יחידת גמול זקנה שנרכשה עד יום  (א)
 גיל הזכאות; 

 1.2.2008לעניין יחידת גמול זקנה שנרכשה החל מיום  (ב)
 המאוחר מבין שניים אלה:  -

 גיל הזכאות;  (1)

 שנים מהמועד שבו נרכשה יחידת הגמול;  10תום  (2)
עמית שהעביר לקרן דמי גמולים חודשיים ורצופים לפחות עד חודש  .ב 

, יהיה רשאי להגיש בקשה להחזר תשלומים ויחולו 2004נובמבר 
 לגבי הבקשה כאמור הוראות אלה: 

( בתוספת 1()א)סעיף קטן בהסכום שישולם לעמית יחושב כאמור  .1  
 ;(3()א)סעיף קטן הפרשי הצמדה למדד כאמור ב

 יום מיום 30תוך ( ישולם לעמית 1הסכום כאמור בפסקה ) .2  
 , בהתאם ובכפוף להוראות תקנות מס הכנסה.הגשת הבקשה

עמית שזכאי לפנסיית זקנה מהקרן, יהיה רשאי להגיש בקשה  .3  
להחזר תשלומים לא יאוחר ממאה שמונים ימים מהיום 

 לתקנון זה. 13בסעיף האמור הזכאות  למועדהראשון 

( תחול, בשינויים המחויבים, גם בגינו של עמית ב) קטןהוראת סעיף  .ג 
עמית וביקש החזר תשלומים;  אחת זקנהשרכש יותר מיחידת גמול 

כאמור, יהיה זכאי להחזר כספים, לפי בקשתו, כאמור בסעיפים 
היחידות בגינן הפסיק להעביר כספים,  שלב( 2()ב)-( ו1()ב) קטנים
 בגין היחידות הנוספות.ימשיך בחברותו בקרן והוא 

ישום מנגנון האיזון האקטוארי י, יחול בכפוף לף זההאמור בסעי .ד  
 .ולכל איזון אקטוארי שקדם לו לתקנון זה 8בהתאם לסעיף 
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 פרק ו': קבלת מידע מהעמית וקביעת הגיל

מידע, תעודות 
 ומסמכים

בתשלום  מן העמית ומאדם אחר המבקש לזכות רשאית לדרוש קרןה א. .19
ך הדרושים מסמו האישור, תעודכל נתון,  ,מהקרן בגין אותו עמית

לשם קביעת זכאותו של העמית או האדם כאמור לתשלום מהקרן, 
וכן רשאית הקרן לדרוש מן העמית או מן האדם כאמור לשתף עימה 
פעולה בקשר להליכים שהקרן נוקטת כדי לפרוע מצד שלישי את 

על העמית דם כאמור, או את חלקם; הסכומים שתשלם לעמית או לא
למלא אחר דרישות אלה לשם ביצוע התשלומים  ועל אדם כאמור

 ;תקנוןבהתאם ל
לפי הפרטים המצויים בתעודת הזיהוי תשלום לעמית  קבענ ב. 

רשאית  -ובמסמכים אחרים ואותם פרטים שונו כולם או מקצתם 
 ן;ייהקרן לשנות או לבטל אותן זכויות, הכל לפי הענ

הקרן רשאית לבצע בדיקה לשם אימות מידע הנוגע לעמית או לאדם  ג. 
ין הנוגע יאחר המבקש לזכות בתשלום מהקרן בגין אותו עמית, בכל ענ

 ;לזכויות מן הקרן

על העמיתים להשיב תשובות מלאות וכנות לכל שאלה שיישאלו  ד. 
למסור וכן  ן שיש בו כדי להשפיע על זכויותיהם בקרן,ייוהנוגעת לענ

ין שיש בו יכל מידע שברשותם, או שיש ביכולתם להשיגו, והנוגע לענ
 כדי להשפיע על החלטת הקרן בנוגע לזכויותיהם כאמור.

בהתאם  יקבעלענין קבלת זכויות על פי התקנון של עמית  גילו א. .20 של העמית וגיל
של  הנרשמה שנת ליד אוכלוסין;לתאריך הלידה הרשום במרשם ה

ביוני  30 -יראוהו כמי שנולד ב ,לציין את החודש בו נולד עמית מבלי
 ;של אותה שנה

שנים המלאות ייקבע לפי מספר ה, של עמית בחודש פלוני וגיל ב.  
חודש שלאחר חודש הלידה של ב 1-המיום החודשים המלאים ו

 ;פלוני חודשבאותו לחודש  1 -ה יום העמית ועד

יחייב את הקרן  רשם האוכלוסיןבמ כל שינוי ברישום תאריך לידה ג.  
 אם נתקיימו בו שלושת התנאים הבאים יחדיו:

שיפוטית  ערכאהשל  חלוט פסק דיןהשינוי נעשה על יסוד  .1   
. לגבי שינוי או השלמת יום וחודש בשנת הלידה, יהיה מוסמכת

העמית רשאי להוכיח את אמיתותו גם באמצעות אסמכתאות 
 ;שיניחו את דעתה של הקרן

 ;תאריך הלידה תוקן בתעודת הזהות בעקבות השינוי כאמור .2   
תיקון הרישום בתעודת הזהות כאמור, נעשה לפני הפרישה  .3   

, הכל לפי מועד הפטירה של העמיתלפני  או ת זקנהילפנסי
 .יןיהענ

איסור על 
העברת זכות 

 לקצבה

בדרך  יקוללעלשעבוד או  ,אינה ניתנת להעברה תקנוןזכות לפנסיה לפי ה .21
 כלשהי.

תשלום בטעות 
 או בהטעיה

שילמה הקרן לאדם סכום כסף עקב טעות או עקב מצג לא נכון שהוצג  א. .22
בפניה, חייב אותו אדם להחזיר לקרן את הסכום ששולם לו כאמור, 

 ;5.57%בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בשיעור של 
את  פנסיה,המגיע ממנה, לרבות  מכל סכוםהקרן רשאית לקזז  ב.  

 ;ששילמה בטעות או שלא כדיןהסכומים 

למנוע מהקרן לתבוע כל סכום ששילמה כדי  סעיף זהאמור בבאין  ג.  
 בטעות או שלא כדין. אלמאן דהו

מתן הודעה על 
 פטירת עמית

פנסיונר שנפטר, יודיעו של  שנפטר אועמית  או יורשיו של , מוטביוושאירי .23
פטירה מאת  תתעודלקרן ימציאו , ורתוה בסמוך לפטיפטירהלקרן על 

 .משרד הפנים
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 יישוב חילוקי דעותפרק ז':  

 -בפרק זה  .24 הגדרות

חילוקי 
 דעות

שונים לבין חילוקי דעות בין הקרן לבין תובע או בין תובעים 
, בכל הנוגע לזכויות וחובות התובע כלפי הקרן וזכויותיה עצמם

ממעמדו של התובע או של מי וחובותיה כלפיו, ככל שהם נובעים 
בקרן, לרבות תביעה  שיש לו זיקה אליו כעמית או כפנסיונר

 ;כספית מכל סוג

 :כל אחד מאלה תובע

 פנסיונר;או עמית  .1

 ;או מי שהיה פנסיונרעמית מי שהיה  .2

 כל אחד מן המנויים לעיל;יורש או חליף של  , מוטב,שאיר .3

מהטבה כלשהי מהקרן  תליהנוזכאי כי הוא טוען כל מי ש .4
של כל אחד מן המנויים לעיל, או שהוא טוען מכוח זכותו 

 כי היה זכאי ליהנות מהטבה כאמור.

יישוב חילוקי 
 דעות

 .מוסמכת שיפוטית ערכאהתובע שיש לו חילוקי דעות עם הקרן יפנה אותם ל .25

מזוערים,  ,ם מצולמים, לרבות מסמכיהקרןכל מסמך הנמצא ברשות  .27 ראיות
 םקיים ובין שמקור ם, בין שמקורצא באלהויסרוקים, ממוחשבים וכ

מסמך מקורי וישמש ראיה קבילה כ ייחשבהושמד, מכל סיבה שהיא, 
, בכל תובעלהוכחת קיומו ותוכנו במסגרת היחסים שבין הקרן לבין ה

 .ערכאה

כללים לבירור 
וליישוב 
תביעות 
ולטיפול 

 בפניות הציבור

ד' הכללים לבירור ולישוב תביעות ולטיפול בפניות הציבור מפורטים בנספח    .28
 .לתקנון

   

   

   

 פרק ח': הוראות תחילה ותחולה 

על אף לענין זכויות וחובות העמיתים והפנסיונרים הוראות תקנון זה יחולו  .29 עדיפות
תקנה ת האמור בכל הסכם או הסדר אחר, והן מחליפות ובאות במקום הורא

  (.1/4/2013של הקרן )מהדורה תקנות ההתאגדות שב 40

 .2013באוקטובר  15תחילתן של הוראות תקנון זה ביום  .30 תחילה
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 נספח א'
 )א((55)תקנה 

 
 31.12.1998לראשונה עד ליום  הגמול זקנה שנרכשיחידת בשל החודשיים השוטפים התשלומים 

 להלן: יהיו כמפורט(, 7/2013)מעודכן לפי מדד 
 

גיל   
בעת 

 הרכישה
סכום 

 לתשלום
 

גיל 
בעת 

 הרכישה
סכום 

 לתשלום
 

23 110.16 
 

42 274.72 
 

24 114.66 
 

43 292.66 
 

25 119.50 
 

44 312.42 
 

26 124.21 
 

45 334.32 
 

27 129.24 
 

46 358.62 
 

28 134.63 
 

47 385.75 
 

29 140.42 
 

48 416.18 
 

30 146.64 
 

49 450.47 
 

31 153.31 
 

50 489.32 
 

32 160.51 
 

51 533.73 
 

33 169.37 
 

52 584.81 
 

34 176.59 
 

53 644.74 
 

35 185.60 
 

54 713.83 
 

36 195.36 
 

55 796.66 
 

37 205.94 
 

56 896.55 
 

38 217.40 
 

57 1019.21 
 

39 229.90 
 

58 1173.28 
 

40 243.51 
 

59 1372.02 
 

41 258.40 
 

60 1638.02 
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 נספח ב'
 )ב((55)תקנה 

 
ינואר ב 1החל מיום לראשונה  הגמול זקנה שנרכשיחידת בשל החודשיים השוטפים התשלומים 

 (, יהיו כמפורט להלן:7/2013)מעודכן לפי מדד  31.1.2008ועד ליום  1999
 

   

 
 גברים נשים

  
 גברים נשים

גיל 
בעת 

 הרכישה
סכום 

 לתשלום
סכום 

 לתשלום
 

גיל 
בעת 

 הרכישה
ום סכ

 לתשלום
סכום 

 לתשלום

23 114.87 106.23 
 

42 288.83 263.02 

24 119.19 110.04 
 

43 307.97 280.41 

25 123.92 114.26 
 

44 329.17 299.64 

26 128.87 118.68 
 

45 352.52 321.03 

27 134.22 123.41 
 

46 378.55 344.70 

28 139.88 128.56 
 

47 407.66 371.24 

29 146.05 134.00 
 

48 440.17 400.88 

30 152.63 139.88 
 

49 476.90 434.51 

31 159.62 146.25 
 

50 518.67 472.59 

32 167.24 153.05 
 

51 566.30 516.10 

33 175.46 160.45 
 

52 621.14 566.20 

34 184.32 168.47 
 

53 684.81 624.53 

35 193.89 177.01 
 

54 759.62 692.95 

36 204.28 186.38 
 

55 848.50 774.32 

37 215.48 196.56 
 

56 955.69 872.46 

38 227.73 207.66 
 

57 1087.38 993.04 

39 241.01 219.70 
 

58 1252.71 1144.37 

40 255.51 232.77 
 

59 1465.97 1339.64 

41 271.46 247.28 
 

60 1751.25 1600.84 
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 נספח ג'
 )ג((55)תקנה 

 
 1החל מיום לראשונה  הגמול זקנה שנרכשיחידת בשל החודשיים השוטפים התשלומים 

 (, יהיו כמפורט להלן:7/2013)מעודכן לפי מדד  2008 פברוארב
 
 

 שנת לידה גבר

גיל בעת 
 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 הרכישה

           30 150.49 150.37 150.24 150.11 149.98 149.84 149.70 149.55 149.40 149.25 

31 157.95 157.82 157.69 157.55 157.41 157.26 157.11 156.96 156.80 156.63 

32 165.97 165.84 165.69 165.55 165.40 165.24 165.08 164.92 164.75 164.58 

33 174.61 174.47 174.31 174.16 174.00 173.84 173.67 173.49 173.31 173.13 

34 183.93 183.77 183.61 183.45 183.28 183.10 182.92 182.74 182.54 182.35 

35 193.99 193.82 193.65 193.47 193.29 193.11 192.92 192.72 192.52 192.31 

36 204.86 204.69 204.50 204.32 204.13 203.93 203.73 203.52 203.30 203.08 

37 216.65 216.46 216.26 216.07 215.86 215.65 215.43 215.21 214.98 214.75 

38 229.43 229.23 229.03 228.82 228.60 228.37 228.14 227.91 227.66 227.41 

39 243.34 243.13 242.91 242.68 242.45 242.21 241.97 241.71 241.45 241.19 

40 258.49 258.27 258.03 257.79 257.55 257.29 257.03 256.76 256.48 256.20 

41 275.05 274.81 274.56 274.30 274.04 273.77 273.49 273.20 272.90 272.60 

42 293.18 292.93 292.66 292.38 292.10 291.81 291.51 291.20 290.89 290.56 

43 313.10 312.82 312.54 312.25 311.94 311.63 311.31 310.98 310.64 310.30 

44 335.05 334.75 334.45 334.13 333.81 333.47 333.13 332.78 332.41 332.04 

45 359.32 359.00 358.67 358.34 357.99 357.63 357.26 356.88 356.49 356.09 

46 386.27 385.92 385.57 385.20 384.83 384.44 384.05 383.64 383.22 382.79 

47 416.31 415.94 415.56 415.17 414.76 414.35 413.92 413.48 413.03 412.56 

48 449.98 449.58 449.17 448.74 448.30 447.86 447.39 446.92 446.43 445.92 

49 487.92 487.48 487.04 486.58 486.10 485.61 485.11 484.60 484.07 483.52 

50 530.94 530.46 529.98 529.48 528.96 528.43 527.89 527.32 526.75 526.15 

51 580.07 579.55 579.02 578.48 577.91 577.33 576.74 576.12 575.49 574.84 

52 636.64 636.08 635.49 634.89 634.28 633.64 632.99 632.32 631.62 630.91 

53 702.38 701.76 701.12 700.45 699.77 699.07 698.35 697.61 696.85 696.06 

54 779.58 778.89 778.17 777.44 776.69 775.91 775.11 774.29 773.44 772.57 

55 871.36 870.59 869.79 868.97 868.13 867.26 866.37 865.45 864.51 863.54 

56 982.11 981.24 980.34 979.42 978.47 977.49 976.48 975.45 974.39 973.29 

57 960.45 959.57 958.67 957.75 956.79 955.81 954.80 953.76 952.69 951.59 

58 938.41 937.54 936.63 935.71 934.75 933.77 932.76 931.72 930.65 929.56 

59 915.81 914.94 914.04 913.12 912.16 911.19 910.18 909.15 908.08 906.99 

60 892.63 891.77 890.88 889.96 889.02 888.05 887.05 886.03 884.97 883.89 
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 שנת לידה גבר

עת גיל ב
 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 הרכישה

           30 149.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 156.47 156.29 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 164.40 164.21 164.02 0 0 0 0 0 0 0 

33 172.94 172.74 172.54 172.33 0 0 0 0 0 0 

34 182.15 181.94 181.73 181.51 181.28 0 0 0 0 0 

35 192.09 191.87 191.65 191.41 191.17 190.92 0 0 0 0 

36 202.85 202.62 202.37 202.13 201.87 201.61 201.34 0 0 0 

37 214.51 214.25 214.00 213.73 213.46 213.18 212.89 212.60 0 0 

38 227.15 226.89 226.61 226.33 226.04 225.75 225.44 225.12 224.80 0 

39 240.91 240.63 240.34 240.04 239.73 239.41 239.08 238.75 238.40 238.05 

40 255.90 255.60 255.29 254.97 254.64 254.30 253.96 253.60 253.23 252.85 

41 272.28 271.96 271.63 271.29 270.94 270.58 270.20 269.82 269.43 269.03 

42 290.23 289.88 289.53 289.16 288.79 288.40 288.00 287.60 287.18 286.74 

43 309.94 309.57 309.19 308.80 308.39 307.98 307.56 307.12 306.67 306.21 

44 331.66 331.26 330.85 330.43 330.00 329.56 329.11 328.64 328.16 327.66 

45 355.68 355.25 354.81 354.36 353.90 353.43 352.94 352.43 351.92 351.39 

46 382.34 381.89 381.42 380.93 380.43 379.92 379.40 378.86 378.30 377.73 

47 412.08 411.59 411.08 410.56 410.02 409.47 408.90 408.32 407.72 407.10 

48 445.41 444.87 444.32 443.76 443.18 442.58 441.97 441.34 440.69 440.02 

49 482.96 482.38 481.79 481.17 480.55 479.90 479.23 478.55 477.85 477.12 

50 525.54 524.91 524.27 523.60 522.92 522.21 521.49 520.75 519.98 519.19 

51 574.18 573.49 572.78 572.06 571.31 570.54 569.75 568.94 568.11 567.25 

52 630.18 629.43 628.65 627.86 627.04 626.19 625.33 624.44 623.52 622.58 

53 695.26 694.43 693.57 692.69 691.79 690.86 689.91 688.93 687.92 686.88 

54 771.68 770.76 769.81 768.84 767.83 766.80 765.75 764.66 763.54 762.39 

55 862.54 861.51 860.45 859.36 858.25 857.10 855.91 854.70 853.45 852.16 

56 972.17 971.01 969.82 968.60 967.34 966.04 964.71 963.34 961.94 960.49 

57 950.46 949.30 948.10 946.87 945.61 944.31 942.97 941.60 940.19 938.73 

58 928.43 927.26 926.07 924.84 923.58 922.28 920.94 919.57 918.16 916.71 

59 905.87 904.71 903.52 902.30 901.04 899.75 898.42 897.06 895.65 894.21 

60 882.77 881.63 880.45 879.24 877.99 876.71 875.40 874.05 872.66 871.23 
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 שנת לידה גבר

גיל בעת 
 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 הרכישה

           30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 252.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 268.61 268.18 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 286.30 285.84 285.37 0 0 0 0 0 0 0 

43 305.73 305.24 304.74 304.23 0 0 0 0 0 0 

44 327.15 326.63 326.09 325.54 324.97 0 0 0 0 0 

45 350.84 350.28 349.70 349.10 348.49 347.87 0 0 0 0 

46 377.14 376.53 375.91 375.27 374.62 373.94 373.25 0 0 0 

47 406.47 405.82 405.15 404.46 403.75 403.02 402.28 401.51 0 0 

48 439.34 438.63 437.91 437.17 436.40 435.62 434.81 433.98 433.13 0 

49 476.38 475.62 474.83 474.03 473.20 472.34 471.47 470.57 469.65 468.70 

50 518.39 517.56 516.70 515.82 514.92 514.00 513.04 512.07 511.06 510.03 

51 566.36 565.46 564.52 563.57 562.58 561.57 560.53 559.46 558.37 557.24 

52 621.61 620.62 619.59 618.55 617.46 616.36 615.22 614.05 612.84 611.61 

53 685.81 684.72 683.59 682.43 681.24 680.02 678.76 677.47 676.15 674.79 

54 761.20 759.99 758.74 757.46 756.14 754.78 753.39 751.96 750.49 748.98 

55 850.84 849.49 848.09 846.66 845.19 843.67 842.12 840.52 838.88 837.20 

56 959.00 957.48 955.90 954.29 952.63 950.93 949.18 947.38 945.54 943.64 

57 937.24 935.71 934.13 932.51 930.85 929.14 927.38 925.58 923.73 921.83 

58 915.22 913.69 912.12 910.50 908.84 907.13 905.38 903.58 901.73 899.83 

59 892.73 891.21 889.64 888.04 886.38 884.69 882.95 881.16 879.32 877.43 

60 869.76 868.26 866.71 865.11 863.48 861.80 860.08 858.31 856.49 854.62 
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 שנת לידה גבר

גיל בעת 
 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 הרכישה

            50 508.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 556.08 562.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 610.34 617.63 616.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 673.39 681.45 679.66 677.82 0 0 0 0 0 0 0 

54 747.43 756.40 754.42 752.38 750.28 0 0 0 0 0 0 

55 835.47 845.52 843.30 841.03 838.69 836.29 0 0 0 0 0 

56 941.69 953.04 950.55 947.99 945.36 942.66 939.88 0 0 0 0 

57 919.87 931.36 928.87 926.32 923.69 920.99 918.21 915.36 0 0 0 

58 897.88 909.44 906.97 904.44 901.83 899.15 896.39 893.56 890.65 0 0 

59 875.50 887.07 884.63 882.12 879.54 876.89 874.17 871.37 868.49 865.54 0 

60 852.71 864.25 861.84 859.37 856.83 854.22 851.54 848.78 845.95 843.04 840.06 
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 שנת לידה אישה

גיל בעת 
 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 הרכישה

           30 160.32 160.21 160.09 159.97 159.85 159.72 159.59 159.45 159.31 159.17 

31 168.43 168.31 168.19 168.06 167.93 167.79 167.65 167.51 167.36 167.20 

32 177.14 177.02 176.89 176.75 176.61 176.47 176.32 176.16 176.00 175.84 

33 186.52 186.39 186.25 186.11 185.96 185.80 185.65 185.48 185.31 185.14 

34 196.64 196.49 196.34 196.19 196.03 195.87 195.70 195.53 195.35 195.16 

35 207.55 207.40 207.24 207.08 206.91 206.74 206.56 206.37 206.18 205.98 

36 219.35 219.19 219.02 218.84 218.67 218.48 218.29 218.10 217.89 217.68 

37 232.13 231.95 231.77 231.59 231.40 231.20 231.00 230.79 230.58 230.35 

38 245.99 245.80 245.61 245.42 245.21 245.01 244.79 244.57 244.34 244.10 

39 261.06 260.86 260.66 260.45 260.23 260.01 259.78 259.55 259.30 259.05 

40 277.48 277.27 277.05 276.83 276.60 276.36 276.11 275.86 275.60 275.33 

41 295.41 295.18 294.95 294.71 294.47 294.21 293.95 293.68 293.41 293.12 

42 315.04 314.80 314.56 314.30 314.04 313.77 313.49 313.20 312.90 312.59 

43 336.60 336.35 336.08 335.81 335.53 335.24 334.94 334.63 334.31 333.98 

44 360.35 360.08 359.80 359.50 359.20 358.89 358.57 358.24 357.89 357.54 

45 386.61 386.32 386.01 385.70 385.38 385.04 384.70 384.34 383.97 383.59 

46 415.76 415.44 415.11 414.78 414.43 414.07 413.70 413.31 412.92 412.51 

47 448.25 447.91 447.56 447.19 446.82 446.43 446.03 445.61 445.19 444.75 

48 484.66 484.29 483.91 483.51 483.10 482.68 482.25 481.80 481.34 480.87 

49 525.67 525.27 524.86 524.43 523.99 523.53 523.06 522.58 522.08 521.56 

50 572.18 571.74 571.29 570.82 570.34 569.85 569.34 568.81 568.27 567.70 

51 625.28 624.80 624.31 623.80 623.27 622.73 622.18 621.60 621.01 620.40 

52 686.42 685.89 685.35 684.79 684.22 683.63 683.01 682.38 681.73 681.06 

53 757.45 756.87 756.28 755.66 755.03 754.38 753.70 753.00 752.29 751.55 

54 840.86 840.22 839.56 838.88 838.17 837.45 836.70 835.93 835.14 834.32 

55 940.02 939.31 938.57 937.81 937.02 936.22 935.38 934.52 933.63 932.72 

56 1059.66 1058.86 1058.03 1057.17 1056.29 1055.38 1054.44 1053.47 1052.48 1051.45 

57 1039.43 1038.62 1037.78 1036.91 1036.02 1035.10 1034.15 1033.18 1032.17 1031.13 

58 1018.38 1017.56 1016.71 1015.84 1014.94 1014.01 1013.06 1012.07 1011.05 1010.01 

59 996.47 995.65 994.80 993.93 993.02 992.09 991.13 990.14 989.12 988.07 

60 973.71 972.88 972.03 971.15 970.25 969.31 968.35 967.36 966.34 965.29 
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 שנת לידה אישה

גיל בעת 
 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 הרכישה

           30 159.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 167.04 166.88 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 175.67 175.50 175.32 0 0 0 0 0 0 0 

33 184.96 184.78 184.59 184.39 0 0 0 0 0 0 

34 194.97 194.78 194.57 194.36 194.15 0 0 0 0 0 

35 205.78 205.57 205.36 205.13 204.90 204.67 0 0 0 0 

36 217.47 217.25 217.02 216.78 216.54 216.28 216.02 0 0 0 

37 230.13 229.89 229.64 229.39 229.13 228.86 228.59 228.30 0 0 

38 243.86 243.61 243.34 243.08 242.80 242.51 242.22 241.92 241.60 0 

39 258.79 258.52 258.24 257.95 257.66 257.36 257.04 256.72 256.38 256.04 

40 275.05 274.77 274.47 274.17 273.85 273.53 273.19 272.85 272.49 272.12 

41 292.82 292.51 292.20 291.87 291.54 291.19 290.83 290.46 290.08 289.69 

42 312.27 311.95 311.61 311.26 310.90 310.53 310.15 309.75 309.35 308.93 

43 333.64 333.29 332.93 332.56 332.17 331.77 331.36 330.94 330.51 330.06 

44 357.18 356.80 356.41 356.02 355.60 355.18 354.74 354.29 353.82 353.34 

45 383.20 382.80 382.38 381.95 381.51 381.05 380.58 380.10 379.60 379.08 

46 412.09 411.65 411.21 410.75 410.27 409.78 409.27 408.75 408.21 407.65 

47 444.29 443.83 443.34 442.85 442.33 441.80 441.26 440.69 440.11 439.51 

48 480.38 479.87 479.35 478.81 478.26 477.68 477.09 476.48 475.86 475.21 

49 521.03 520.48 519.92 519.33 518.73 518.11 517.47 516.81 516.13 515.43 

50 567.12 566.53 565.91 565.28 564.62 563.95 563.25 562.54 561.80 561.03 

51 619.76 619.11 618.44 617.75 617.03 616.30 615.54 614.75 613.95 613.11 

52 680.37 679.65 678.92 678.16 677.38 676.57 675.74 674.88 673.99 673.08 

53 750.78 750.00 749.19 748.35 747.49 746.60 745.68 744.73 743.76 742.76 

54 833.47 832.60 831.70 830.77 829.81 828.83 827.81 826.76 825.68 824.57 

55 931.77 930.80 929.80 928.76 927.69 926.59 925.46 924.29 923.09 921.84 

56 1050.38 1049.29 1048.16 1046.99 1045.79 1044.55 1043.28 1041.96 1040.61 1039.21 

57 1030.05 1028.95 1027.81 1026.63 1025.42 1024.17 1022.88 1021.56 1020.19 1018.78 

58 1008.93 1007.81 1006.67 1005.48 1004.26 1003.01 1001.71 1000.38 999.00 997.59 

59 986.98 985.87 984.72 983.53 982.31 981.05 979.75 978.41 977.03 975.61 

60 964.21 963.09 961.94 960.75 959.53 958.27 956.97 955.64 954.26 952.84 
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 שנת לידה אישה

גיל בעת 
 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 הרכישה

           40 271.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 289.29 288.87 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 308.50 308.05 307.59 0 0 0 0 0 0 0 

43 329.60 329.12 328.63 328.12 0 0 0 0 0 0 

44 352.84 352.33 351.81 351.26 350.70 0 0 0 0 0 

45 378.55 378.00 377.43 376.85 376.25 375.63 0 0 0 0 

46 407.08 406.49 405.88 405.26 404.61 403.95 403.26 0 0 0 

47 438.90 438.26 437.60 436.93 436.23 435.51 434.77 434.01 0 0 

48 474.54 473.86 473.15 472.42 471.66 470.89 470.09 469.27 468.42 0 

49 514.71 513.96 513.20 512.40 511.59 510.75 509.88 508.99 508.07 507.12 

50 560.25 559.44 558.60 557.74 556.86 555.94 555.00 554.03 553.03 552.00 

51 612.26 611.37 610.46 609.52 608.56 607.56 606.53 605.47 604.38 603.26 

52 672.14 671.17 670.17 669.14 668.08 666.99 665.86 664.71 663.51 662.28 

53 741.72 740.65 739.55 738.42 737.25 736.05 734.81 733.53 732.22 730.86 

54 823.42 822.24 821.02 819.77 818.47 817.14 815.77 814.35 812.90 811.39 

55 920.56 919.24 917.88 916.48 915.04 913.55 912.02 910.44 908.82 907.14 

56 1037.77 1036.28 1034.76 1033.18 1031.55 1029.88 1028.16 1026.38 1024.56 1022.67 

57 1017.33 1015.83 1014.29 1012.70 1011.06 1009.38 1007.64 1005.85 1004.01 1002.12 

58 996.13 994.62 993.07 991.48 989.83 988.14 986.40 984.60 982.75 980.85 

59 974.15 972.64 971.09 969.49 967.85 966.16 964.41 962.62 960.77 958.86 

60 951.38 949.88 948.33 946.74 945.10 943.41 941.67 939.88 938.04 936.14 
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 שנת לידה אישה

גיל בעת 
 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 הרכישה

            50 550.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 602.11 600.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 661.01 659.71 658.37 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 729.47 728.03 726.55 725.03 0 0 0 0 0 0 0 

54 809.85 808.26 806.62 804.93 803.20 0 0 0 0 0 0 

55 905.42 903.64 901.82 899.94 898.00 896.01 0 0 0 0 0 

56 1020.73 1018.74 1016.68 1014.57 1012.39 1010.15 1007.85 0 0 0 0 

57 1000.17 998.16 996.09 993.96 991.77 989.52 987.20 984.81 0 0 0 

58 978.89 976.88 974.80 972.67 970.47 968.21 965.89 963.50 961.04 0 0 

59 956.91 954.89 952.82 950.68 948.49 946.23 943.91 941.52 939.07 936.54 0 

60 934.19 932.18 930.12 928.00 925.81 923.56 921.25 918.88 916.44 913.93 911.35 
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 נספח ד'
 (32)תקנה 
 

 מערכת כללים לבירור וליישוב תביעות ולטיפול בפניות הציבור

 
 לבירור הכללים מערכת להלן מפורטת, 2011-9-5 מוסדיים גופים חוזר להוראות בהתאם

 ."(הקרן: "להלן) "ישראל בע"מקרן גמלאות של עורכי דין ב"בקרן שבניהול  תביעות ויישוב
 

 האינטרנט מאתר ישירות אותה להדפיס אוקרן מה זו כללים ממערכת העתק לקבל ניתן
 www.lpf.org.il :שכתובתו

 
 במערכת האמור פי על הציבור בפניות וטיפול תביעות ויישוב לבירור הקשור בכל תפעלהקרן 
 :להלן כמפורט, זו כללים

 :הגדרות .א

 :היו למושגים הבאים הגדרות כדלקמןבמערכת כללים זו י
 
 .1994יום עסקים ע"פ חוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד  - יום עסקים .5

דרישה מן הקרן למימוש זכויות לפי תקנון קרן פנסיה או לפי הוראות הדין  - תביעה .3
 הרלוונטיות למימוש זכויות כאמור.

  .מוסדי , למעט גוףקרןמי שהציג את התביעה ל - תובע .2

 .באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקסימיליה ,לרבות - מסירה .6

 תחולה .ב

תקנון בהתאם ל החזר כספים ובגין זכאות לפנסיהמערכת כללים זו חלה על תביעות בגין 
 .קרן הפנסיה

 עקרונות יישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור .ג

 ,לב בתום ציבור בפניות פלטתו תביעות ישבתיו בררהקרן ת, דין כל מהוראות לגרוע מבלי
 . ובהגינות בשקיפות, במקצועיות, ביעילות, ביסודיות, בענייניות

 מסמכים ומידע בבירור תביעה .ד

או למי מטעמה, יימסרו לפונה  קרןעם קבלת פנייה הקשורה להגשת תביעה אל ה .5
 :בהקדם המסמכים המפורטים להלן

 דרש; , באם נהנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש מתובע א.

, באם פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מתובע לשם בירור ויישוב תביעה ב.
 נדרשים;

 והנחיות לגבי מילויו; -טופס הגשת תביעה, ככל שקיים  ג.
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 יש באפשרותו של הפונה לעיין במסמכים המפורטים לעיל באתר האינטרנט 
 של הקרן.

 ם תמסור לתובע בהקדם הודעה בכתב המפרטת מהם המסמכיקרן ה
שהתקבלו אצלה לצד מועד קבלתם ויפורטו בה המידע והמסמכים אשר 

 . נדרשו וטרם הומצאו על ידי התובע

מהתובע מידע ומסמכים נוספים לצורך בירור תביעה, יידרשו  קרןאם יידרשו ל .3
 ימי עסקים מהיום שיתברר הצורך בהם. 14מסמכים אלו תוך 

ובע סביר אינו יכול להשיגם או אינו לא תדרוש מתובע מידע או מסמכים שתקרן ה .2
יסוד ממשי להניח שהמידע או המסמכים כאמור לקרן רשאי לקבלם, אלא אם כן 

 נמצאים בידי התובע.

 .הוראות סעיף זה לא יחולו על תביעה המתנהלת בבית משפט 

 הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו  .ה

בלו אצלה כל המידע והמסמכים ימים מהמועד בו נתק 30הקרן תמסור לתובע, בתוך 
שנדרשו מהתובע לשם בירור התביעה ו/או מהמועד שבו נתקבל אצלה טופס תביעה מלא 

  . כנדרש על ידה )לפי המאוחר מבין השניים(, עדכון בדבר מצב הטיפול בתביעה

דכון כאמור יכול שיהיה בדבר תשלום התביעה באופן מלא או חלקי, המשך טיפול או ע
 . או דחיית התביעה ,בתביעה הפסקת טיפול

 הוראות סעיף זה לא יחולו על תביעה המתנהלת בבית משפט . 

 הודעת תשלום והודעת תשלום חלקי  .ו

תימסר לתובע במועד התשלום הודעה  ,תביעההעל תשלום קיבלה הקרן החלטה אם  .5
בכתב שתכלול התייחסות לנושאים הבאים או הפנייה למסמכים המתייחסים לנושאים 

 ו ומצורפים להודעה:הלל

 :לגבי תשלום חד פעמי א.

 ;עילת התשלום .1

 ;פירוט סביר ובהיר בדבר אופן החישוב .2

 ;סכום המס שנוכה במקור .3

בשל נסיבות  פירוט בדבר קיזוז תשלומים אחרים שמגיעים לתובע שלא מהקרן .4
 ;הקשורות לאותה עילת תביעה ושלפי התקנון או הדין קוזזו מהתשלום

 ;מאת התובע קרןרוט בדבר קיזוז סכומים אחרים שמגיעים לפי .5

פירוט בדבר קיזוז מקדמות או סכומים שאינם שנויים במחלוקת אם שולמו  .6
 ;כאלה

 ;סוג ההצמדה ושיטת ההצמדה .7

 ;הריבית החלה וציון ההוראות החלות לגביה .8
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בשל סכום התשלום בפיגור וציון ההוראות החלות לגבי הריבית הנגבית  .9
 ;הפיגור

 ;המועד שבו היו בידי הקרן כל המידע והמסמכים הדרושים לבירור התביעה .10

התשלום הראשון ההודעה על יפורט, במועד  לגבי תשלום עיתי )לרבות קצבה( ב.
 -לעיל( בפסקה)א(ר בנוסף לאמו)

 ;סכום התשלום הראשון .1

 ;מנגנון עדכון תשלומים .2

  ;ובע לתשלוםהמועד הראשון שבשלו זכאי הת .3

תוך דחיית חלק מהתביעה לגבי  ,אם נתקבלה החלטה על תשלום חלקי של תביעה .3
תימסר לתובע במועד התשלום הודעה  –סכומים שנדרשו או חלק מהעילות שנדרשו 

 בכתב הכוללת שני חלקים כמפורט להלן:

 שיפרט את מרכיביו של התשלום שאושר בהתאם למפורט לעיל,החלק הראשון. 

  כמפורט בהמשך. ,שיפרט את הנימוקים לדחיית חלק מהתביעה השני,החלק 

  בכל מקרה בו נתקבלה החלטה על תשלום התביעה, לא יהיה צורך במשלוח
 מערכת כללים זו.מ לעיל, למעט העתק ה'המסמכים המפורטים בסעיף 

  בכל מקרה בו מדובר על תביעה שנדונה בבית משפט, יחולו הוראות סעיף זה
 .חויבים לפי נסיבות הענייןבשינויים המ

 הודעת המשך בירור או הפסקת בירור  .ז

זמן נוסף לשם בירור התביעה, תימסר לתובע הודעה בכתב על כך  קרןם יידרש לא .5
, ככל ויפורטו בה המידע או המסמכים הנוספים הנדרשים מהתובע לשם בירור התביעה

 .שנדרש

ימים ועד למשלוח הודעת  90כל ודעת המשך בירור כאמור תימסר לתובע לפחות ה .3
 תשלום, הודעת תשלום חלקי או הודעת דחייה, לפי עניין, למעט במקרים הבאים:

 אם פנה התובע לערכאות משפטיות; 

  הודעות המשך בירור עוקבות הכוללות  2אם לא הגיב התובע לאחר שנמסרו לו
תובע דרישה למידע או למסמך לשם בירור התביעה ובלבד שבהודעה האחרונה ל

צוין כי "לא יישלחו הודעות נוספות אם לא יתקבלו ממנו המסמכים הנדרשים או 
 ;עד לקבלת תגובה אחרת"

 .הוראות סעיף זה לא יחולו על תביעה המתנהלת בבית משפט 



 דין בישראל בע"מ -קרן גמלאות של עורכי 
 57775, מיקוד 53025, ת.ד. תל אביב 55המסגר רח' 

 02-5365255פקס: , 02-5535265טל:
 www.lpf.org.ilכתובת אתר האינטרנט: 

 

 
 15.10.2013מהדורה 

 

23 

 הודעה בדבר התיישנות תביעה  .ח

ל פסקה ווהודעת המשך בירור ראשונה תכל ,ודעת תשלום חלקי, הודעת דחייהה .5
הבלטה מיוחדת את תקופת התיישנות התביעה בהתאם להוראות הדין המציינת ב

אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות וכי קרן הרלוונטיות, וכן יצוין כי הגשת התביעה ל
 רק הגשת תביעה לבית משפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות.

כל הודעה אחרת הנשלחת לתובע בנוגע לתביעה במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי   .3
את מועד קרות מקרה הביטוח,  ,תיישנות התביעה תכלול פיסקה בדבר התיישנותלה

 יצוין בה כי מרוץ ההתיישנות החל במועד קרות מקרה הביטוח.וכן 

 .הוראות סעיף זה לא יחלו על תביעה המתנהלת בבית משפט 

 מתן תשובות וטיפול בפניות ציבור .ט

ין אם נשלחה לממונה על פניות או תובע, ב הקרן תשיב בכתב לכל פניה בכתב של עמית
הציבור ובין אם לגורם אחר בקרן, תוך זמן סביר בנסיבות העניין, ובכל מקרה לא יאוחר 

 .במשרדי הקרןימים ממועד קבלת הפניה  30-מ

 מתן העתקים  .י

ימי עסקים ממועד קבלת  14קרן תמסור לתובע, לפי בקשתו, העתק מן התקנון, בתוך ה .5
 הבקשה.

 . ר לעיל, ניתן להפנות את התובע לנוסח התקנון שנמצא באתר האינטרנטהאמו למרות .3

תמסור לתובע, לפי בקשתו, העתקים מכל מסמך אשר התובע חתום עליו, מכל  הקרן .2
מסמך אשר נמסר לה על ידי התובע, או מכל מסמך אשר התקבל אצלה מכוח הסמכת 

 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.  21התובע, בתוך 

 דחייה הודעת  .יא

תמסור לתובע הודעה בכתב )להלן:"הודעת הדחייה"(.  –החליטה הקרן על דחיית תביעה 
התקנון, התניה או הסייג שנקבעו בהוראות הדין אשר  נימוקי הדחייה יכללו גם את תנאי

  בשלם נדחית התביעה, ככל שהדחייה נסמכת עליהם. 

 פט.* הוראות סעיף זה לא יחולו על תביעה המתנהלת בבית מש

 שמירת מידע ומסמכים  .יב

מנוהל חשבון  הקרן תשמור לעצמה את כל המידע והמסמכים הנוגעים לעמית, כל עוד .5
על שמו באותה הקרן, ולמשך תקופה של לפחות שבע שנים לאחר שחדל להיות מנוהל 

 חשבון על שם העמית כאמור.

דע והמסמכים הקרן תשמור את כל המי( לעיל, 1) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן .3
, למשך תקופה של לפחות שבע שנים ממועד היישוב תקנוןהנוגעים לתביעה על פי ה

 הסופי של התביעה.

, הקרן תשמור בגין כל תביעה רשומה הכוללת ( לעיל1) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן .2
לפי העניין, את שם התובע, שם העמית, סוג ומהדורת התקנון, מספר החשבון בקרן 
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ה, מועד תחילת ביטוח ומועד סוף ביטוח, מספר התביעה, אופן ומועד היישוב הפנסי
 . תשלום חלקי או דחייה( )תשלום, הסופי של התביעה

יישמרו גם מועד וסכום התשלום -בתשלום או בתשלום חלקי שהוא תשלום עיתי .6
 תקופת התשלום ומנגנון ההצמדה. ראשון,

 שמירת דינים .יג

 - כילמען הסר ספק מובהר בזאת 

לרבות  ,זה מוסיפות על הוראות כל דין נוהלזה ומערכת כללים לפי  נוהלהוראות  .5
 אחרים, ואין בהן כדי לגרוע מהוראות כל דין כאמור. בנהליםההוראות הקבועות 

זה כדי לגרוע מזכותו של העמית על פי  נוהלזה ומערכת כללים לפי  נוהלאין בהוראות  .3
  .כל דין

 
 

 :בהתאם למערכת הכללים המצורפתסיכום המועדים 
 

 המועד הפעולה

 מהיום נוספים ומסמכים מידע תדריש
  בהם הצורך שהתברר

 עסקים ימי 14

 הודעה מסירת המסמכים כל קבלת לאחר
  ותוצאותיו התביעה בירור מהלך בדבר

 ימים 30

 ימים 90 כל בירור המשך הודעת מסירת

 תשלומים הקטנת לגבי שינוי הודעת מסירת
  הפסקתם או עיתיים

 ימים 30-60

 ימי עסקים 14 מסירת העתק מפסק דין או הסכם

 ימים 30 ציבור לפניית בכתב מענה

 עסקים ימי 14 מתקנון העתקים מסירת

 חתם שעליו מסמך מכל העתקים מסירת
 התובע

 עסקים ימי 21
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