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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 , בתקנות אלו או בכללים שיותקנו על פיהן יהיה למונחים הבאים המשמעות  .1
  : להלן

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

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

  .גם בלשון רבים ולהיפך

  .  הנהלת החברה-הנהלה 

  .  מייסדי החברה וחברים שיתקבלו בהתאם לתקנות בעתיד- חבר 

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

  . הדין בישראל- לשכת עורכי-לשכה 

או חבר כזה אשר חברותו בלשכה , הדין בישראל-ה בלשכת עורכי/ חבר-עורך דין 
  . הדין בישראל-כת עורכי חוק לש)א( 52הופסקה מכוח סעיף 

  . ורשום לזכותו סכום צבור וטרם קיבל קיצבה מהקרן שהצטרף לקרן עצמאי - עמית

  .  הלוח הגרגוריאנילפי - חודש, שנה  

  :כללי

  . לתוספת השלישית לפקודת החברות לא תחולנה על החברה' התקנות שבלוח א  . 2

  :  מניות ולכןהחברה תהיה חברה פרטית מוגבלת בערבות שאין לה הון  .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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  :חברות

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

  . והוא יהיה לעמית- לחוק ובכפוף להן )ט( 89סעיף 

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

 יהיה פטור מהחובות ולא יהיה זכאי לזכויות על פי )כמקרה חריג ומסיבות שירשמו
אלא אם ביקש כן במפורש ובקשתו אושרה על ידי ההנהלה וההנהלה תהיה , 4תקנה 

רשאית לקבוע בכל מקרה כזה או בדרך כלל את התנאים שבהם תאושר בקשתו של 
  . דין כאמור-עורך

   )מבוטל(  .6

  )בוטלמ(  .7

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

  . כאמור, בחובות ולהנות מזכויות

או שנתמנו כרשמים ,  לחוק)א( 52עמיתים אשר חברותם בלשכה הופסקה לפי סעיף   .9
שנים ( 12 להיות עמיתים בחברה בתנאי שהיו ךדות שיפוטיים רשאים להמשיבמוס
    . עמיתים בה, לפני כן, ודשים לפחותח )עשר

  .תשלומים של עמיתים כאלה יהיו כפי שההנהלה תקבע מזמן לזמן

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

לא יפגע הדבר בזכויותיו בחברה ,  לחוק94הושעה עמית מחברותו בלשכה על פי סעיף   .11
  . ולא יגרע מחובותיו בה

  :אספות כלליות

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

כל האספות האחרות תקראנה אספות . קרא אספה כללית רגילהאספה כללית כזו ת
  . כלליות יוצאות מן הכלל או אספות כלליות שלא מן המנין

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

  . בכתב לפחות ממחצית חברי החברה

 ימים לפני מועד )שבעה( 7כל הודעה על אספה כללית כלשהי תשלח לחברים לפחות    .14
פרט למקרים שבהם קובע החוק אחרת , מון האספה בדרך הקבועה בתקנות אלויז

  . והודעה כזו תפרט את הענינים שבהם מוצע לדון באספה הכללית

אלא אם , ית תתקבל בהצבעה גלויה על ידי הרמת ידייםכל החלטה בכל אספה כלל  .15
לכל . לפחות אחד הנוכחים ידרוש הצבעה חשאית ובמקרה כזה תערך הצבעה חשאית

, חבר בחברה המשתתף באספה תהיה דעה אחת ובמקרה של דעות שקולות בהצבעה
  . תכריע דעתו של יושב ראש האספה
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כתב ונחתמה על ידי כל חברי החברה על אף האמור לעיל הרי כל החלטה שנערכה ב  .16
מבלי שיהיה צורך לזמן , תחשב כהחלטה שנתקבלה כחוק באספה כללית של החברה

  . אספה כללית

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

   .תדחה האספה לשבוע אחד ותערך באותו יום באותה שעה ובאותו מקום

  . בכל אספה כללית יבחרו המשתתפים בה יושב ראש האספה  .18

מזמן , לדחות את האספה, בהסכמת האספה, יושב ראש אספה כללית יהיה רשאי  .19
ו באספה בתנאי שבאספה נדחית כזו לא יטפלו בשום עניין שלא התחילו לטפל ב, לזמן

  . הקודמת או שלא היה על סדר היום של האספה הקודמת

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

   .והפרוטוקול יחתם על ידי יושב האספה

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

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

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

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

יפעלו המנהלים הנותרים בלבד , בה שהיאבכל מקרה שמספר המנהלים יפחת מכל סי  . 25
אולם אם מספר המנהלים יפחת עד למטה , בתור מנהלים עד לבחירת ההנהלה החדשה

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

  . אספה כללית שלא מן המנין לצורך זהתזומן

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

  . ותהיה חוקית בתנאי שיהיו בה נוכחים לפחות שליש ממספר חברי ההנהלה

חתם על ידי יושב ראש ההנהלה או על ידי מי תל החלטה של ההנהלה תרשם והיא כ  . 27
החלטה שתערך בכתב ותחתם על ידי המנין החוקי הדרוש . שישב ראש באותה ישיבה

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

, פחת מספר חברי ההנהלה מהמספר המינימלי של חברי ההנהלה הקבוע בתקנות  . 28
 יום )שלושים( 30אולם לא יותר מאשר , תמשיך ההנהלה לכהן במספר חברים מופחת

   . מיום קרות המקרה שהקטין מספר חברי ההנהלה
 30-ההנהלה תהיה חייבת להשלים את מספר חבריה תוך התקופה האמורה של ה

  . בהתאם לתקנות,  יום)םשלושי(

ועדות למטרות מסויימות כפי , מזמן לזמן, ההנהלה תהיה רשאית לבחור מתון חבריה  .29
  . שההנהלה תחליט ולהאציל לועדות כאלה מסמכויותיה
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 ) שבעה-חמישה ( 7-5ההנהלה תהיה רשאית לבחור מתוכה ועדת הנהלה מצומצמת בת   . 30
בין , נים שיהיה צורך לטפל בהם בדחיפותחברים אשר מתפקידה יהיה לפעול בעני

    . ישיבה אחת של ההנהלה למשנתה
  . המנין החוקי לפעולות ההנהלה המצומצמת יהיה רוב חבריה

  :זכות חתימה בשם החברה

כאשר האחת היא של יושב הראש או אחד מסגניו , שתי חתימות של חברי ההנהלה  . 31
ר של ההנהלה אשר יקבע למטרה זו והשניה של המזכיר או של הגזבר או של חבר אח

  .תחייבנה את החברה בכל ענין, בצרוף חותמת החברה, על ידי האספה הכללית

  :פסול המנהלים

  : משרת חבר ההנהלה תתפנה אם אותו חבר  . 32

  ,נפטר או  ) 1(

  , התפטר או  ) 2(

  , פשט את הרגל או  ) 3(

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

  . הדין או הושעה לתקופה כלשהיא-הוצא מלשכת עורכי  )5(

  .  לחוק48הדין על פי סעיף -פרש מלשכת עורכי  ) 6(

  . פוטר על ידי האספה הכללית  ) 7(

  . ההנהלה תמשיך בכהונתה עד לבחירת הנהלה חדשה  .33

  :חשבונות ובקורתםניהול 

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

, ידרש הדבר על ידי כל חוק או תקנות שיחולו על קופות גמל בכלל או על החברה בפרט
כפי שתחוייב החברה בחוק , יכת בקורת על ידי גוף או מוסדתחליט האספה הכללית על ער

  .או בתקנות כאלה

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

  . או התקנות שתבואנה במקומן1978

ההנהלה תדאג לניהולם התקין של ספרי החשבונות של החברה ולעריכת הדוחות וכל   . 36 
  .המסמכים שיש לערוך על פי כל דין

  :רווחי החברה

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

מסר אישית יתשלח בדואר או תועבר על ידי שליח או ת, ידי החברהכל הודעה שתשלח על   .38
הכל , או תפורסם בכל צורה שהיא, למיועד לפי הכתובת האחרונה אותה הוא מסר לחברה

   .לפי שההנהלה תחליט

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

   -הגדרות ופרשנות: 'ק אפר  .40

  -בתקנה זו   .1  הגדרות

  :אחת מאלה לפי סדר העדיפות המפורט להלן    

  ;יתה נשואה לעמית שנפטרימי שה  )1    

    

  אלמנת עמית

מי שערכאה שיפוטית מוסמכת הכריזה עליה כידועה בציבור   )2
  :של העמית

גיל הזכאות     
  לפנסיית זקנה

אך לא נמוך , גבר-67-אשה ו- 66 יהיהגיל הזכאות לפנסיית זקנה 
 כפי שיהא ,2004 -ד "מגיל פרישה כקבוע בחוק גיל פרישה תשס

  .מעת לעת

  ;התקנה לפי הוראות לקרן בגין עמית יםתשלומ  דמי גמולים    

  ;)2012 בדצמבר 31(א "ד בטבת התשע"כ  היום הקובע    

לפי רשים  ובהעדרם יו,לפנסיהם זכאים שאינבנים ובנות ,  זוגבני  יורשים    
פי צו ירושה שניתנו מאת ערכאה שיפוטית  לצו קיום צוואה או

  ;מוסמכת

 הלשכה שמפרסמת , כולל פירות וירקות,מדד המחירים לצרכן  המדד    
  ;המרכזית לסטטיסטיקה

בנוסח שקבעה , מי שהעמית קבע אותו כמוטב בהודעה בכתב לקרן  מוטב    
;  הודעה אצלהובלבד שהקרן אישרה בכתב את קבלת אותה, הקרן

ייקבעו , התקבלו בקרן כמה הודעות מוטבים כאמור מן העמית
  ;המוטבים לפי ההודעה שהתקבלה בקרן במועד המאוחר ביותר

כפי , יית זקנה ופנסיית שאירי עמית פעילמקדם לחישוב פנס  מקדם המרה    
בהתאם ,  או הפטירה לפי הענייןבעת הפרישה בפועל בתוקף השיהי

שנת , לפי העניין, מינו של העמית או השאירהמתאים ל, לתקנה
  ;לידתו וגילו בעת ההמרה

המחושב לפי הוראות סעיף , הסכום שהצטבר לזכות העמית בקרן  סכום צבור    
  ; לתקנה9

 35סכום החזרת כספים מהקרן המחושב לפי הוראות סעיף   ערך פדיון    
   -;לתקנה
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 לפי הוראות, חודשוסכום כסף חודשי שהקרן תשלם מידי חודש ב  פנסיה    
  ;או לשאירי עמית שנפטר, לעמית שהגיע לגיל פרישה, התקנה

  ;לתקנהאדם המקבל פנסיה מהקרן בהתאם   פנסיונר    

  1.4.2013 לפני היה פנסיונר של הקרןשפנסיונר   פנסיונר קיים    

  .1.4.2013עמית שיפרוש לפנסיה לאחר   פנסיונר חדש    

פנסיית     
  מינימום

לחוק ' ב2 כמשמעותו לפי סעיף צע במשקהשכר הממו מ5%
   ;כפי שיהיה מעת לעת, הביטוח הלאומי לעניין גמלאות ודמי ביטוח

  ;מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע  הקרן    

 חודש הזכאות הראשון לקבלת קצבת  שנפטר לפניאלמנת עמית  שאיר    
  ;זיקנה

תקנות מס     
  הכנסה

-ד"תשכה ,)ניהול קופות גמלכללים לאישור ול(הכנסה  תקנות מס
1964;  

  ; כפי שיהיו מעת לעת,תקנון הקרן  התקנון    

  תשואת הקרן    

  

ח המיועדות "אגכשערכן של ה( נכסי הקרן על ת המצטבר התשואה
 כנגד התחייבויותיה העומדת )על בסיס עלות מתואמתמחושב 

  ;והמחושבת על פי הוראות ההסדר התחיקתי

המפקח על  / ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, וןהממונה על שוק הה  ממונה    
  .הביטוח

ומילים במין זכר , ולהיפך , בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמעבתקנהכל האמור   .2  פרשנות
 וכל , הוראה מפורשת אחרתבתקנה אלא אם יש , ולהיפך,אף מין נקבה במשמע

  ; יפורש בהתאם להוראות כל דיןבתקנון בתקנה

  .שמשו כמקור פרשנותכותרות התקנה לא י
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  הוראות כלליות: 'פרק ב  

  :מקורות ההכנסה של הקרן הינם

  .לתקנה בהתאם שיועברו לחברה בניכוי דמי ניהול ,דמי הגמולים  .א

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

  ;תשואת הקרן  .ג

  .3  כספי הקרן

שיתקבלו בפועל בקרן בגין חובות , ל ריבית אחרתהצמדה וכ, ריבית פיגורים  .ד
  .עמית

  ; ההסדר התחיקתיהקרן תנוהל בהתאם להוראות   .א

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

  .4  ניהול הקרן

, במקרה של סתירה בין התקנה לבין הוראות הדין או הוראות הממונה  .ג
ועד למועד , כך שלא תהיה עוד סתירה כאמורתפעל הקרן לתיקון התקנון 

על , לפי הענין, תיקון התקנון כאמור יגברו הוראות הדין או הוראות הממונה
  .הוראות התקנון

השקעת 
  נכסי הקרן

ובכפוף להוראות , הקרןקרן תשקיע את נכסי הקרן בהתאם להחלטות הנהלת ה  .5
  .ההסדר התחיקתי

 שלא יעלו על השיעוריםו, שתקבע מעת לעת בשיעורים  תנכה דמי ניהולהקרן  .6  דמי ניהול
  :בשיעור כאמור, הסדר התחיקתי ובתקנון הקבועים בהמרביים

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

, רך מאזן אקטוארי כולל של הקרן יע שקבע הממונה לענין זההתקופאחת ל  .א
  .בכפוף להוראות הממונה

  .7  איזון הקרן

העקרונות לחישוב המאזן האקטוארי יקבעו בהתאם לכללים החלים על   .ב
  .קרנות פנסיה וותיקות שאינן בהסדר

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

.כל עודף אקטוארי יועבר לעתודה האקטוארית)1(

רשאית , מסך כל התחייבויות הקרן 5%עלתה היתרה בעתודה על )2(
בהתאם , הנהלת הקרן להגדיל את זכויות העמיתים והפנסיונרים

 מסך התחייבויות 5%בגין היתרה שעלתה על , לחלוקה שתקבע
  .הקרן כאמור

ועבר מידי שנה לכיסוי גרעון עודף אקטוארי שנצבר בעתודה האקטוארית י  .ב
  . ככל שיווצר,אקטוארי

מנגנון איזון 
  הקרן

8.  

בכפוף , בשנה בה נוצר גרעון אקטוארי בקרן תנקוט הקרן בצעדים הבאים  .ג
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  :לאישורו של הממונה

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

, בהתאם לחלוקה שתקבע, הקרן תפחית זכויות לעמיתים ולפנסיונרים
  .בגובה יתרת הגירעון

הסכום הצבור יהיה סכומם של ; הקרן תנהל רישום של הסכום הצבור לכל עמית
  :כל אלה

  .היתרה הצבורה לזכות העמית ביום המעבר  .א

בניכוי דמי הניהול שנגבו מהם , ן בגין העמיתדמי הגמולים שהופקדו בקר  .ב
  ;לפי התקנה

  ;חלקו של העמית בתשואת הקרן   .ג

הסכום 
הצבור 
  ועדכונו

9.  

 8כאמור בסעיף , הסכום הצבור יעודכן בהתאם לתוצאות המאזן האקטוארי
  ;לתקנה

 המקדמים שבנספחים חושבו על ידי אקטואר הקרן על בסיס ההנחות
  :ואלו הן, )חות הבסיס הנ- ןלהל( הממונה י שנקבעו בחוזרותוההורא

  ; לשנה 4.7% עוריתשואה ריאלית אפקטיבית בש  .1

 מיום 2007-3-6שבחוזר פנסיה  4פ לפי לוח -  לפנסיונריםלוחות תמותה  .2
בהנחת קצב הפחתה , ) חוזר הממונה-בתקנת משנה זו  (2007 במאי 17

 לנספח לאותו 8 הממונה והמודל שבסעיף רבחוזש 7בתמותה לפי לוח פ
  ;חוזר

בהנחת קצב , בחוזר הממונה 5פלוח  לפי -לוחות תמותה לאלמנות   .3
 לנספח 8 הממונה והמודל שבסעיף בחוזרש 7הפחתה בתמותה לפי לוח פ

  ;לאותו חוזר

  .א

  .  לעיל- 6דמי ניהול כמפורט בסעיף   .4

בסיסים 
טכניים 

  ואקטואריים

10.  

 ;ל עוד לא יחול שינוי בהנחות הבסיס יהיו בתוקף ככל המקדמים שבתקנה  .ב
והתקנון יתוקן ,  יחושבו המקדמים מחדש-  שינוי בהנחות הבסיסחל

  .בהתאם

  : יהיולפי הוראות התקנהסוגי הגמלאות שתשלם הקרן לעמית או לשאיריו 

  ;ית זקנהיפנסיה לעמית שהגיע לגיל הזכאות לפנס  .א

  ; עמיתשאיריפנסיה ל  .ב

  .11  סוגי גמלאות

  .'לפי הוראות פרק טחזר כספים ה  .ג
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  קבלת מידע מהעמית וקביעת הגיל: 'פרק ג  

 מן העמית ומאדם אחר המבקש לזכות בתשלום  רשאית לדרושקרןה  .א
ך הדרושים לשם מסמו התעוד, אישור, כל נתון מהקרן בגין אותו עמית

וכן רשאית , ור לתשלום מהקרןקביעת זכאותו של העמית או האדם כאמ
הקרן לדרוש מן העמית או מן האדם כאמור לשתף עימה פעולה בקשר 
להליכים שהקרן נוקטת כדי לפרוע מצד שלישי את הסכומים שתשלם 

 למלא ועל אדם כאמורעל העמית ; או את חלקם, לעמית או לאדם כאמור
  .תקנוןאחר דרישות אלה לשם ביצוע התשלומים בהתאם ל

לפי הפרטים המצויים בתעודת הזיהוי ובמסמכים  תשלום לעמית קבענ  .ב
 רשאית הקרן לשנות או - אחרים ואותם פרטים שונו כולם או מקצתם 

  .הכל לפי הענין, לבטל אותן זכויות

הקרן רשאית לבצע בדיקה לשם אימות מידע הנוגע לעמית או לאדם אחר   .ג
בכל ענין הנוגע לזכויות , יתהמבקש לזכות בתשלום מהקרן בגין אותו עמ

  .מן הקרן

, מידע
תעודות 

  ומסמכים

12.  

על העמיתים להשיב תשובות מלאות וכנות לכל שאלה שיישאלו והנוגעת   .ד
וכן למסור כל מידע  ,לענין שיש בו כדי להשפיע על זכויותיהם בקרן

והנוגע לענין שיש בו כדי להשפיע על , או שיש ביכולתם להשיגו, שברשותם
  .ם כאמורהחלטת הקרן בנוגע לזכויותיה

בהתאם לתאריך , תקנהלענין ה, וגילה של האלמנה יקבעו של עמית גילו  .א
  של של עמית אוה נרשמה שנת ליד;אוכלוסיןהלידה הרשום במרשם ה

 ביוני של 30 - יראוהו כמי שנולד ב,מבלי לציין את החודש בו נולדשאיר 
  .אותה שנה

 ייקבע לפי מספר ,לענין התקנה, בחודש פלונישל שאיריו  או  של עמיתגילם  .ב
חודש שלאחר חודש ב 1-המיום החודשים המלאים שנים המלאות וה

  . הפלוניחודשבאותו  לחודש 1 -ה  יוםועדשל השאיר הלידה של העמית או 

 יחייב את הקרן אם  במרשם האוכלוסיןכל שינוי ברישום תאריך לידה
  :ת התנאים הבאים יחדיונתקיימו בו שלוש

  ; שיפוטית מוסמכתערכאה של חלוט פסק דיןהשינוי נעשה על יסוד   .1

  ;תאריך הלידה תוקן בתעודת הזהות בעקבות השינוי כאמור  .2

גילם של 
העמית ושל 

  שאיריו

13.  

  .ג

ת ינעשה לפני הפרישה לפנסי, תיקון הרישום בתעודת הזהות כאמור  .3
נת העמית מועד הפטירה של העמית המזכה את אלמ לפני  אוזקנה

  .הכל לפי הענין, בפנסיית שאירים
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  דמי גמולים: 'פרק ד    

דמי 
  הגמולים

  .היו בהתאם להוראות ההסדר התחיקתיי ,דמי הגמולים שיופקדו בקרן  .14

תשלום 
דמי 

גמולים 
  בפיגור

מי הגמולים ייזקפו ד, את דמי הגמולים המגיעים ממנו במועד לא שילם עמית  .15
  .בהתאם למועדים שבהם הועברו התשלומים בפועל לסכום הצבור לזכותו
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  תשלומי פנסיות: 'פרק ה    

שימוש 
  בפנסיה

עליו להשתמש בפנסיה לטובת ,  עבור אדם אחרתקנוןקיבל אדם פנסיה בהתאם ל  .16
  .אותו אדם בלבד

איסור 
, העברה
שעבוד 

ועיקול של 
זכות 

  לפנסיה

  . בדרך כלשהילעיקול לשעבוד או , אינה ניתנת להעברהתקנוןזכות לפנסיה לפי ה  .17

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

  . 5.57%בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בשיעור של 

 את הסכומים ,פנסיהלרבות , נה המגיע מממכל סכוםהקרן רשאית לקזז   .ב
  :ששילמה בטעות או שלא כדין 

קיזוזים 
  וניכויים

18.  

למאן למנוע מהקרן לתבוע כל סכום ששילמה כדי  סעיף זהאמור בבאין   .ג
  . בטעות או שלא כדיןדהו

הודעה 
לקרן על 

  פטירה

ה בסמוך פטירהיודיעו לקרן על ,  של פנסיונר שנפטרושאיריושאיריו של העמית   .19
  . פטירה מאת משרד הפניםתתעודלקרן  ימציאו  השאירים;לפטירתו
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  פנסיית זקנה: 'פרק ו  

גיל 
הזכאות 

  המינימלי

אולם  66עמית יהיה רשאי להקדים את גיל הפרישה ובלבד שלא יפחת מגיל   .20
   .מקדם ההמרה לקביעת גובה הפנסיה יקבע לפי גיל העמית בעת הפרישה

בחירה 
בקבלת 
פנסיית 

זקנה בגיל 
מאוחר 

 מגיל
הזכאות 
מינימלי 
לפנסיית 

  זקנה

לבחור להתחיל לקבל פנסיית זקנה החל מגיל מאוחר , אך לא חייב, עמית רשאי  .21
  .ויחולו לגביו הוראות פרק זה, מגיל הזכאות לפנסיית זקנה

הגשת 
בקשה 
לקבלת 
  פנסיה

 חודשים 3, קבלת הפנסיהלפנסיית זקנה יגיש לקרן בקשה לקבל עמית המבקש   .22
  .דש בו מבקש העמית לקבל פנסיית זקנה לראשונההחולפני 

כללי 
הזכאות 
וחישוב 
  הפנסיה

לכך  בכפוף את הסכום הצבורלפנסיה יוכל להמיר ית זקנה עמית הזכאי לפנסי  .23
סכום הפנסיה עבור חודש התשלום  .למשך כל ימי חייוו ית זקנה תשולם לינסשפ

, 1מרה כמפורט בנספח הראשון יחושב על ידי חלוקת הסכום הצבור במקדם הה
  ; באותו חודש תשלום ראשון1-לשנת לידתו ולגילו ב, המתאים למין העמית

ונפטר לפני החודש שבעדו היתה אמורה , הגיש עמית בקשה לקבלת פנסיה  .א  .24
העונה על הגדרת , יחולו על אלמנתו ,להשתלם לו פנסיית זקנה לראשונה

  ; לתקנה28הוראות סעיף , יתאלמנת עמ

עמית 
שביקש 
פנסיית 

זקנה 
ונפטר בחודש שבעדו היתה אמורה , עמית שהגיש בקשה לקבלת פנסיה  .ב    ונפטר 

תשולם הפנסיה בגין אותו חודש , להשתלם לו פנסיית זקנה לראשונה
  .במלואה ולא יהיו לו יותר זכויות בקרן

עמית 
שהגיע 

לגיל 
הזכאות 

לפנסיית 
זקנה 
  ונפטר

מבלי שהגיש בקשה לקבלת , כאות לפנסיית זקנהנפטר עמית שהגיע לגיל הז  .25
 28הוראות סעיף , העונה על הגדרת אלמנת עמית, יחולו על אלמנתו, פנסיה

  ;לתקנה

תקופת 
תשלום 
פנסיית 

  הזקנה

  .פנסיית הזקנה תשולם לפנסיונר למשך כל ימי חייו  .26
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  עמיתשאירי פנסיה ל: 'פרק ז  

זכאות 
לפנסיה 
לאלמנת 

  עמית 

 29ה לפי הוראות סעיף  לפנסיתכאיז, והיא בלבד, תהיה אלמנתועמית נפטר   .27
  .לתקנה

חישוב 
פנסיה 

לאלמנת 
  עמית 

הפנסיה לאלמנת עמית תחושב על ידי חלוקת הסכום הצבור הרשום לזכותו של   .28
ב המתאים למינה של .2א או .2במקדם ההמרה הקבוע בנספחים , העמית בקרן

  ;בעת פטירת העמיתולגילה , לשנת לידתה, האלמנה

יוחזרו לאלמנה  ,ית מינימוםיה מפנסהקובעת לאלמנת עמית נמוכ יהפנסההיתה 
והיא לא תהא זכאית ', הכספים בגינו של העמית שנפטר לפי הוראות פרק ט

  ;על אף האמור בכל הוראה אחרת בתקנה, לפנסיית שאירים

ה זכאית לפנסיה בעד התקופה שמהחודש שלאחר חודש אלמנת עמית תהי  .א
  .הפטירה ולאחריו

 לא תפקע - נישאה אלמנה ; הפנסיה לאלמנה תשולם למשך כל ימי חייה  .ב
  .עקב כך זכותה לפנסיה

הוראות 
כלליות 

לענין 
פנסיית 
  שאירים

29.  

השאיר אחריו העמית מספר אלמנות תחלק הקרן ביניהן את היתרה   .ג
היתרה הצבורה . והשווה בשו,  המגיעה להן לפי הוראות פרק זה,הצבורה

נפטרה ; של כל אחת מהן תחולק בהתאם למקדם ההמרה המתאים לגילה
  .לא תשונה עקב כך הפנסיה המשתלמת לאלמנות האחרות, אלמנה
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  תשלום פנסיה ועדכונה: 'פרק ח  

תשלום 
  הפנסיה

  ;  מדי חודש בחודשו,לפי הענין, אלמנתוהפנסיה תשולם לעמית או ל  .30

 מהחודש הבא לאחר היום שבו זכאי עמית לקבל פנסיית הפנסיה תשולם החל
  .בגין אותו חודש,  בחודש15-לו עד הותשולם זיקנה 

את ,  כקיצבההקרן תנכה מכל תשלום המגיע לעמית או לזכאים על פי תקנונה
  :שעורים האלהה

   .0.25% -2013 בשנת -א 

 .0.75% -2014 בשנת -ב 

.1% - 2015 בשנת - ג 

.1.5% -2016 בשנת -ד 

  .1.75% - ואילך2017 בשנת - ה 

 מדי חודש על ידי תעודכןלפנסיונר קיים או לפנסיונר חדש הפנסיה   .א
הכפלתה במדד הידוע במועד תשלום הפנסיה וחלוקתה במדד הידוע במועד 

  .התשלום הקודם

עדכון 
  הפנסיה

31.  

 יעודכנו הפנסיות של, במועד הגשת המאזן האקטוארי של הקרן לממונה  .ב
 10בהתאם לתוצאות התחשיבים האקטואריים כאמור בסעיף  הפנסיונרים

עדכון הפנסיות כאמור יחול למפרע על הפנסיות המשתלמות בעד ; לתקנה
  .ואילך, חודש ינואר בשנה שבה הוגש המאזן כאמור
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  החזרת כספים: 'פרק ט  

משיכת 
כספים 
  מהקרן

המחושב לפי הוראות , וו בחלקאו במלואהעמית יהיה זכאי לקבלת ערך פידיון   .32
והעמית לא ביקש  אם הוגשה בקשה להחזרת כספים לפי הוראות פרק זה, פרק זה

  :לקבל פנסיית זקנה בגין הסכום הצבור המיועד למשיכה

החזרת 
כספים 

  לשאירים

רק אם אין אלמנה , לפי הוראות פרק זה, תותר משיכת ערך הפידיון, נפטר עמית  .33
  ;ירים לפי הוראות התקנההזכאית לפנסיית שא

  :יחולק כלהלן, לפי הוראות התקנה, ערך הפדיון בגין עמית שנפטר

  . לתקנה29 בהתאם לסעיף -באם יש אלמנה  .א

הכספים יחולקו בין המוטבים לפי ; באין אלמנה ישולמו הכספים למוטבים  .ב
ואם לא קבע , רן בדבר קביעת המוטביםהשיעורים שקבע העמית בהודעה לק

, באין מוטבים ישולמו הכספים ליורשים;  בחלקים שווים-שיעורים כאמור 
בהתאם לצו קיום צוואה או בהתאם לצו ירושה שניתנו בידי ערכאה 

  .שיפוטית מוסמכת

החזרת 
כספים 

בגין עמית 
  שנפטר

34.  

 תפעל הקרן,  ב לעיל–ככל שהקרן לא החזירה כספים על פי סעיפים א   .ג
וטבים ויורשים לפי הוראות תקנות הפיקוח על שירותים מ, לאיתור שאירים

 לא אותרו .2012ב "התשע, )איתור עמיתים ומוטבים) (קופות גמל(פיננסיים 
יצורף , מוטבים או יורשים וחלפו שלוש שנים מיום פטירת העמית, שאירים

מוטב או יורש הזכאי , שאיר; הסכום הצבור של העמית שנפטר לנכסי הקרן
יוכל לקבלם גם , לפי הוראות פרק זה עקב פטירתו של העמיתלקבל כספים 

 -ומשקיבל את הכספים שהוא זכאי להם , לאחר צירוף הסכום הצבור כאמור
  .ייגרע אותו סכום צבור מנכסי הקרן

חישוב ערך 
הפדיון 

לפיו 
יוחזרו 

  הכספים

 ,מדדבתוספת הפרשי הצמדה ל,  דמי הגמולים שהועברו לקרןיהיה סךערך הפדיון   .35
  : השעורים האלהבניכוי דמי ניהול ובניכוי

   .0.25% -2013בשנת . א

 .0.75% -2014בשנת . ב

.1% -2015בשנת . ג

.1.5% -2016בשנת . ד

  .1.75% -  ואילך2017בשנת . ה

תשלם הקרן , למוטביו או ליורשיו, לשאיריו, נוצרה זכאות להחזרת כספים לעמית  .36  ניכוי מס
  .ים בניכוי כל מס המתחייב על פי דיןאת הסכום לו הם זכא

יתרות 
הצבורות 

של 
העמיתים 

ליום 
  הקובע

37.  

  

חישוב . י אקטואר הקרן"חושבו עיליום הקובע  היתרות הצבורות של העמיתים
של הפנסיה לה יהיה זכאי המבוטח בפרישתו י היוון "יתבצע עהיתרה הצבורה 

שצפוי של תשלום דמי הגמולים בניכוי הערך המהוון  31.12.12נכון ליום , לזקנה
 בגין יחידות הפנסיה אותן רכש העמית לקרן עד לפרישתו לפנסיית זקנהלהעביר 
  .  בקרןעד עתה

, ריבית ההיוון תהיה הריבית המשוקללת של הקרן כפי שתתקבל בדוח האקטוארי
  .נכון ליום הקובע ובהתאם להוראות הדיווח הכספי והאקטוארי
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  י דעותיישוב חילוק: פרק י  

  -בפרק זה 

חילוקי 
  דעות

בכל , שונים לבין עצמםחילוקי דעות בין הקרן לבין תובע או בין תובעים 
ככל , הנוגע לזכויות וחובות התובע כלפי הקרן וזכויותיה וחובותיה כלפיו

ממעמדו של התובע או של מי שיש לו זיקה אליו כעמית או שהם נובעים 
  ;בות תביעה כספית מכל סוגלר,  בקרןכפנסיונר

  :כל אחד מאלה

  ;פנסיונראו עמית   .1

  ;או מי שהיה פנסיונרעמית מי שהיה   .2

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

  .38  הגדרות

  תובע

 מהטבה כלשהי מהקרן מכוח תליהנוזכאי טוען כי הוא כל מי ש  .4
או שהוא טוען כי היה זכאי ,  לעילשל כל אחד מן המנוייםזכותו 

  .ליהנות מהטבה כאמור

יישוב 
חילוקי 

  דעות

  .תובע שיש לו חילוקי דעות עם הקרן יפנה אותם לסמכות שיפוטית  .39

, סרוקים,  מזוערים,לרבות מסמכים מצולמים, הקרןכל מסמך הנמצא ברשות   .40  ראיות
מכל סיבה ,  הושמדםר קיים ובין שמקוםבין שמקור, צא באלהויממוחשבים וכ

מסמך מקורי וישמש ראיה קבילה להוכחת קיומו ותוכנו במסגרת כ ייחשב, שהיא
  .בכל ערכאה, תובעהיחסים שבין הקרן לבין ה

כללים 
לבירור 

וליישוב 
תביעות 
ולטיפול 
בפניות 
  הציבור

  .3הכללים לבירור ולישוב תביעות ולטיפול בפניות הציבור מפורטים בנספח     .41
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   ס פ ח י םנ

              
לפי לוחות חודשיים הערוכים על פי העקרונות מקדמים שאינם לגילאים בשנים שלמות יחושבו 

  .ויהיו מצויים במשרדי הקרן,  לתקנה10שבסעיף 

 ולאורך לתקופת ההיוון, שנת לידתול , או לגיל האלמנהבכל מקרה בו אין מקדמים לגיל העמית

. לתקנה10 סעיף העקרונות שבפיעל  יחושב המקדם המובטחתהתקופה 
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גיל 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

66 -     -     160.87 160.69 162.55 164.18 165.60 166.84 167.91 168.85 169.66 170.36   

67 -     -     156.63 156.41 158.25 159.85 161.26 162.48 163.55 164.47 165.28 165.97   

68 -     -     152.30 152.06 153.87 155.45 156.83 158.04 159.09 160.00 160.79 161.48   

69 -     -     147.90 147.63 149.41 150.96 152.32 153.51 154.54 155.44 156.22 156.90   

70 -     -     143.42 143.14 144.87 146.40 147.73 148.89 149.90 150.78 151.55 152.21   

71 -     136.28 138.88 138.58 140.27 141.75 143.05 144.19 145.17 146.04 146.79 147.44   

72 -     131.76 134.27 133.95 135.59 137.03 138.30 139.40 140.36 141.20 141.93 142.57   

73 -     127.17 129.58 129.26 130.85 132.24 133.46 134.53 135.46 136.28 136.99 137.60   

74 -     122.52 124.82 124.51 126.04 127.38 128.55 129.58 130.48 131.26 131.95 132.55   

75 -     117.80 119.98 119.70 121.16 122.44 123.56 124.55 125.41 126.16 126.82 127.40   

76 110.74 113.06 115.11 114.84 116.21 117.43 118.50 119.43 120.26 120.98 121.61 122.16   

77 106.09 108.25 110.16 109.91 111.20 112.35 113.35 114.24 115.02 115.70 116.30 116.82   

78 101.39 103.38 105.14 104.92 106.12 107.19 108.13 108.96 109.69 110.33 110.89 111.38   

79 96.69  98.50  100.11 99.95  101.06 102.05 102.92 103.69 104.37 104.97 105.50 105.96   

80 92.03  93.68  95.14  95.01  96.03  96.94  97.75  98.46  99.09  99.65  100.14 100.58   

גיל 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

66 -     -     175.40 177.51 179.34 180.92 182.28 183.46 184.46 185.33 186.07 186.71   

67 -     -     171.03 173.14 174.96 176.54 177.90 179.08 180.09 180.95 181.70 182.34   

68 -     -     166.56 168.65 170.47 172.05 173.41 174.58 175.58 176.45 177.20 177.83   

69 -     -     161.99 164.07 165.87 167.44 168.79 169.95 170.96 171.82 172.56 173.20   

70 -     -     157.32 159.37 161.16 162.71 164.05 165.20 166.20 167.06 167.80 168.43   

71 -     150.24 152.56 154.58 156.34 157.86 159.19 160.33 161.32 162.17 162.90 163.53   

72 -     145.43 147.69 149.68 151.40 152.90 154.20 155.33 156.30 157.14 157.87 158.49   

73 -     140.53 142.74 144.67 146.36 147.83 149.10 150.20 151.16 151.98 152.70 153.31   

74 -     135.57 137.72 139.60 141.24 142.67 143.91 144.99 145.93 146.74 147.44 148.04   

75 -     130.53 132.61 134.42 136.01 137.40 138.61 139.66 140.57 141.36 142.04 142.64   

76 123.19 125.45 127.44 129.20 130.73 132.07 133.24 134.26 135.14 135.91 136.57 137.15   

77 118.15 120.30 122.20 123.88 125.35 126.63 127.76 128.74 129.59 130.33 130.98 131.54   

78 113.08 115.12 116.93 118.52 119.93 121.15 122.23 123.17 123.99 124.70 125.32 125.87   

79 108.00 109.93 111.64 113.15 114.48 115.64 116.67 117.56 118.35 119.03 119.63 120.15   

80 102.93 104.74 106.34 107.76 109.02 110.12 111.09 111.94 112.68 113.34 113.91 114.40   

נספח1-מקדמי המרה בפרישה לזיקנה
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גיל 

האלמן 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

18 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        -        -        

19 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        -        -        

20 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        -        -        

21 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        -        277.77   

22 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        -        276.77   

23 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        -        275.74   

24 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        -        274.65   

25 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        -        273.52   

26 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        271.90   272.34   

27 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        270.65   271.10   

28 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        269.35   269.80   

29 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        267.98   268.44   

30 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        266.55   267.02   

31 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        264.49   265.04   265.52   

32 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        262.91   263.48   263.96   

33 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        261.27   261.85   262.35   

34 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        259.57   260.16   260.67   

35 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        257.80   258.41   258.93   

36 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        255.24   255.96   256.59   257.12   

37 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        253.31   254.05   254.69   255.24   

38 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        251.31   252.07   252.73   253.29   

39 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        249.23   250.01   250.69   251.27   

40 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        247.08   247.88   248.57   249.16   

41 -         -         -         -         -         -         -         -         -         243.89   244.84   245.67   246.37   246.98   

42 -         -         -         -         -         -         -         -         -         241.55   242.53   243.37   244.10   244.72   

43 -         -         -         -         -         -         -         -         -         239.12   240.13   241.00   241.74   242.38   

44 -         -         -         -         -         -         -         -         -         236.61   237.64   238.53   239.30   239.96   

45 -         -         -         -         -         -         -         -         -         234.01   235.07   235.98   236.76   237.44   

46 -         -         -         -         -         -         -         -         230.07    231.32   232.40   233.33   234.13   234.83   

47 -         -         -         -         -         -         -         -         227.26    228.53   229.64   230.59   231.41   232.11   

48 -         -         -         -         -         -         -         -         224.35    225.65   226.78   227.75   228.59   229.31   

49 -         -         -         -         -         -         -         -         221.35    222.68   223.82   224.81   225.67   226.40   

50 -         -         -         -         -         -         -         -         218.26    219.61   220.77   221.78   222.65   223.40   

51 -         -         -         -         -         -         -         213.49    215.07    216.44   217.62   218.65   219.53   220.29   

52 -         -         -         -         -         -         -         210.17    211.77    213.16   214.37   215.41   216.31   217.08   

53 -         -         -         -         -         -         -         206.76    208.38    209.79   211.01   212.07   212.98   213.76   

54 -         -         -         -         -         -         -         203.25    204.89    206.32   207.56   208.63   209.55   210.35   

55 -         -         -         -         -         -         -         199.64    201.30    202.75   204.00   205.08   206.02   206.83   

56 -         -         -         -         -         -         194.01    195.93    197.61    199.08   200.34   201.44   202.39   203.22   

57 -         -         -         -         -         -         190.17    192.12    193.82    195.30   196.58   197.69   198.65   199.49   

58 -         -         -         -         -         -         186.24    188.21    189.93    191.42   192.72   193.84   194.82   195.66   

59 -         -         -         -         -         -         182.20    184.19    185.92    187.43   188.74   189.88   190.86   191.72   

60 -         -         -         -         -         -         178.06    180.06    181.82    183.34   184.67   185.82   186.81   187.68   

61 -         -         -         -         -         172.06    174.32    176.31    178.05    179.56   180.88   182.02   183.01   183.87   

62 -         -         -         -         -         168.29    170.54    172.51    174.24    175.74   177.05   178.18   179.17   180.02   

63 -         -         -         -         -         164.45    166.68    168.64    170.34    171.83   173.13   174.26   175.23   176.08   

64 -         -         -         -         -         160.55    162.76    164.69    166.38    167.85   169.13   170.24   171.21   172.05   

65 -         -         -         -         -         156.59    158.76    160.67    162.33    163.79   165.05   166.15   167.10   167.93   

66 -         -         -         -         152.75    152.56    154.70    156.57    158.21    159.64   160.89   161.97   162.91   163.73   

67 -         -         -         -         148.71    148.47    150.57    152.41    154.02    155.43   156.65   157.72   158.64   159.44   

68 -         -         -         -         144.60    144.33    146.38    148.18    149.75    151.13   152.33   153.38   154.28   155.07   

69 -         -         -         -         140.42    140.12    142.12    143.88    145.42    146.76   147.93   148.95   149.84   150.61   

70 -         -         -         -         136.17    135.85    137.80    139.51    141.01    142.32   143.46   144.45   145.32   146.07   

71 -         -         -         128.97    131.88    131.53    133.42    135.07    136.53    137.80   138.90   139.87   140.71   141.44   

72 -         -         -         124.73    127.52    127.16    128.97    130.57    131.98    133.20   134.27   135.21   136.02   136.73   

73 -         -         -         120.43    123.09    122.73    124.47    126.01    127.36    128.54   129.57   130.47   131.25   131.93   

74 -         -         -         116.07    118.59    118.24    119.91    121.38    122.66    123.79   124.78   125.64   126.40   127.05   

75 -         -         -         111.64    114.01    113.70    115.28    116.68    117.90    118.98   119.92   120.74   121.46   122.09   

76 -         -         104.69    107.20    109.42    109.10    110.60    111.91    113.07    114.08   114.97   115.75   116.43   117.03   

77 -         -         100.37    102.69    104.75    104.45    105.84    107.07    108.15    109.11   109.94   110.68   111.32   111.88   

78 -         -         95.99     98.11     100.00    99.73     101.02    102.16    103.16    104.05   104.82   105.51   106.11   106.64   

79 -         -         91.61     93.53     95.23     95.04     96.22     97.27     98.20     99.02    99.74    100.37   100.93   101.42   

80 -         -         87.27     89.01     90.56     90.39     91.47     92.43     93.28     94.03    94.70    95.28    95.80    96.26    

81 -         80.58     82.96     84.51     85.90     85.80     86.78     87.65     88.43     89.11    89.72    90.26    90.74    91.16    

82 -         76.59     78.75     80.14     81.38     81.28     82.17     82.95     83.65     84.28    84.83    85.32    85.76    86.14    

83 -         72.67     74.59     75.83     76.93     76.86     77.65     78.35     78.99     79.55    80.05    80.49    80.89    81.24    

84 -         68.83     70.50     71.58     72.55     72.54     73.24     73.87     74.44     74.94    75.39    75.79    76.15    76.47    

85 -         65.09     66.49     67.43     68.27     68.35     68.98     69.54     70.04     70.49    70.89    71.25    71.57    71.85    

86 60.55     61.46     62.69     63.51     64.24     64.32     64.87     65.37     65.81     66.21    66.56    66.88    67.17    67.43    

87 57.17     57.97     59.02     59.73     60.37     60.47     60.95     61.39     61.78     62.13    62.45    62.73    62.99    63.22    

88 53.94     54.63     55.51     56.12     56.68     56.83     57.26     57.64     57.99     58.30    58.58    58.83    59.06    59.26    

89 50.88     51.49     52.18     52.71     53.19     53.45     53.83     54.17     54.48     54.76    55.01    55.23    55.44    55.62    

90 47.91     48.44     49.08     49.54     49.96     50.12     50.45     50.75     51.01     51.26    51.47    51.67    51.85    52.01    
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גיל 

האלמנה 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

18 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        -        -        

19 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        -        -        

20 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        -        -        

21 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        -        284.38   

22 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        -        283.51   

23 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        -        282.61   

24 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        -        281.67   

25 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        -        280.70   

26 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        279.38   279.69   

27 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        278.32   278.63   

28 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        277.21   277.53   

29 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        276.07   276.39   

30 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        -        274.88   275.21   

31 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        273.23   273.64   273.98   

32 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        271.95   272.36   272.71   

33 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        270.62   271.04   271.40   

34 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        269.25   269.68   270.04   

35 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        -        267.83   268.27   268.64   

36 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        265.83   266.36   266.80   267.18   

37 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        264.29   264.83   265.28   265.67   

38 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        262.69   263.24   263.70   264.10   

39 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        261.04   261.59   262.06   262.46   

40 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        259.31   259.88   260.36   260.77   

41 -         -         -         -         -         -         -         -         -         256.83   257.52   258.10   258.59   259.01   

42 -         -         -         -         -         -         -         -         -         254.95   255.65   256.24   256.75   257.17   

43 -         -         -         -         -         -         -         -         -         253.00   253.71   254.32   254.83   255.27   

44 -         -         -         -         -         -         -         -         -         250.97   251.69   252.31   252.84   253.29   

45 -         -         -         -         -         -         -         -         -         248.85   249.59   250.23   250.77   251.22   

46 -         -         -         -         -         -         -         -         245.75    246.65   247.41   248.06   248.61   249.07   

47 -         -         -         -         -         -         -         -         243.45    244.36   245.13   245.80   246.36   246.83   

48 -         -         -         -         -         -         -         -         241.05    241.98   242.77   243.45   244.02   244.51   

49 -         -         -         -         -         -         -         -         238.55    239.50   240.32   241.01   241.59   242.09   

50 -         -         -         -         -         -         -         -         235.97    236.94   237.77   238.47   239.07   239.58   

51 -         -         -         -         -         -         -         232.12    233.28    234.28   235.12   235.84   236.46   236.98   

52 -         -         -         -         -         -         -         229.31    230.50    231.51   232.38   233.11   233.74   234.27   

53 -         -         -         -         -         -         -         226.40    227.61    228.65   229.53   230.28   230.92   231.47   

54 -         -         -         -         -         -         -         223.38    224.62    225.68   226.58   227.35   228.00   228.56   

55 -         -         -         -         -         -         -         220.26    221.52    222.60   223.52   224.30   224.97   225.54   

56 -         -         -         -         -         -         215.54    217.04    218.32    219.42   220.35   221.15   221.84   222.42   

57 -         -         -         -         -         -         212.19    213.71    215.01    216.13   217.08   217.90   218.59   219.18   

58 -         -         -         -         -         -         208.74    210.28    211.60    212.73   213.70   214.53   215.23   215.83   

59 -         -         -         -         -         -         205.18    206.74    208.08    209.22   210.20   211.04   211.76   212.37   

60 -         -         -         -         -         -         201.51    203.09    204.44    205.61   206.60   207.45   208.18   208.80   

61 -         -         -         -         -         195.89    197.74    199.33    200.70    201.87   202.88   203.74   204.48   205.10   

62 -         -         -         -         -         192.00    193.86    195.47    196.85    198.03   199.05   199.92   200.66   201.30   

63 -         -         -         -         -         188.00    189.87    191.49    192.88    194.07   195.10   195.98   196.73   197.37   

64 -         -         -         -         -         183.89    185.77    187.40    188.79    190.00   191.03   191.91   192.67   193.32   

65 -         -         -         -         -         179.68    181.56    183.19    184.59    185.80   186.83   187.72   188.48   189.13   

66 -         -         -         -         173.19    175.36    177.25    178.88    180.28    181.49   182.53   183.42   184.19   184.84   

67 -         -         -         -         168.78    170.95    172.82    174.45    175.85    177.06   178.10   179.00   179.76   180.42   

68            -              -              -              -        164.27      166.42      168.29      169.91      171.31     172.51     173.55     174.44     175.21     175.87 

69 -         -         -         -         159.66    161.79    163.65    165.25         166.64     167.84     168.87     169.76     170.52     171.18 

70 -         -         -         -         154.95    157.06    158.89    160.48    161.86    163.04   164.07   164.95   165.71   166.36   

71 -         -         -         147.78    150.15    152.22    154.03    155.59    156.95    158.12   159.14   160.01   160.76   161.41   

72 -         -         -         142.93    145.25    147.28    149.05    150.59    151.92    153.08   154.07   154.94   155.68   156.32   

73 -         -         -         138.01    140.26    142.24    143.97    145.47    146.77    147.91   148.88   149.73   150.46   151.09   

74 -         -         -         133.02    135.21    137.13    138.81    140.28    141.55    142.65   143.61   144.44   145.15   145.77   

75 -         -         -         127.96    130.08    131.93    133.55    134.97    136.21    137.28   138.21   139.02   139.72   140.32   

76 -         -         120.56    122.86    124.89    126.68    128.24    129.61    130.80    131.84   132.74   133.53   134.21   134.80   

77 -         -         115.51    117.70    119.63    121.34    122.83    124.14    125.29    126.29   127.16   127.91   128.57   129.14   

78 -         -         110.43    112.51    114.34    115.96    117.39    118.64    119.73    120.69   121.52   122.25   122.88   123.43   

79 -         -         105.35    107.31    109.04    110.57    111.92    113.11    114.15    115.06   115.85   116.55   117.15   117.68   

80 -         -         100.28    102.11    103.74    105.18    106.45    107.57    108.55    109.41   110.17   110.83   111.41   111.91   

81 -         93.32     95.24     96.94     98.46     99.80     100.99    102.04    102.96    103.78   104.49   105.11   105.66   106.14   

82 -         88.46     90.23     91.81     93.21     94.46     95.57     96.54     97.41     98.17    98.84    99.42    99.94    100.39   

83 -         83.66     85.28     86.73     88.02     89.17     90.20     91.10     91.90     92.61    93.23    93.78    94.26    94.68    

84 -         78.93     80.41     81.73     82.91     83.97     84.90     85.73     86.47     87.12    87.70    88.21    88.65    89.05    

85 -         74.30     75.63     76.83     77.90     78.86     79.71     80.47     81.14     81.74    82.27    82.73    83.15    83.51    

86 68.46     69.78     70.97     72.05     73.01     73.87     74.64     75.33     75.94     76.48    76.96    77.39    77.77    78.10    

87 64.22     65.39     66.45     67.41     68.27     69.04     69.73     70.34     70.89     71.38    71.81    72.20    72.54    72.85    

88 60.13     61.16     62.10     62.94     63.70     64.38     64.99     65.54     66.02     66.46    66.85    67.20    67.50    67.78    

89 56.22     57.11     57.93     58.66     59.33     59.93     60.46     60.94     61.37     61.76    62.11    62.41    62.69    62.93    

90 52.50     53.27     53.98     54.61     55.19     55.71     56.18     56.60     56.97     57.31    57.62    57.89    58.13    58.35    
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  3נספח 

  מערכת כללים לבירור וליישוב תביעות ולטיפול בפניות הציבור

  
  

 לבירור הכללים מערכת להלן מפורטת, 2011-9-5 מוסדיים גופים חוזר להוראות בהתאם
  .")קרןה: "להלן ("מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"בקרן שבניהול  תביעות ויישוב

 האינטרנט מאתר ישירות אותה להדפיס אוקרן מהזו 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

  :רות כדלקמןבמערכת כללים זו יהיו למושגים הבאים הגד
  
.1994ד "פ חוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ" יום עסקים ע- יום עסקים  .1

 דרישה מן הקרן למימוש זכויות לפי תקנון קרן פנסיה או לפי הוראות הדין - תביעה  .2
.הרלוונטיות למימוש זכויות כאמור

 .למעט גוף מוסדי, קרן מי שהציג את התביעה ל- תובע  .3

.או פקסימיליה/ באמצעות דואר אלקטרוני ו,רבותל -  מסירה  .4

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 טפלתו תביעות ישבתיו בררהקרן ת, דין כל מהוראות לגרוע מבלי
   .ובהגינות בשקיפות, במקצועיות, ביעילות, ביסודיות, בענייניות

מסמכים ומידע בבירור תביעה  .ד

יימסרו לפונה ,  או למי מטעמהקרןעם קבלת פנייה הקשורה להגשת תביעה אל ה  .1
:בהקדם המסמכים המפורטים להלן 

; באם נדרש, הנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש מתובע  .א

באם , ע והמסמכים הנדרשים מתובע לשם בירור ויישוב תביעהפירוט המיד  .ב
;נדרשים

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

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

 .נדרשו וטרם הומצאו על ידי התובע

יידרשו ,  מהתובע מידע ומסמכים נוספים לצורך בירור תביעהקרןאם יידרשו ל  .2
. ימי עסקים מהיום שיתברר הצורך בהם14מסמכים אלו תוך 

להשיגם או אינו לא תדרוש מתובע מידע או מסמכים שתובע סביר אינו יכול קרן ה  .3
יסוד ממשי להניח שהמידע או המסמכים כאמור לקרן אלא אם כן , רשאי לקבלם

.נמצאים בידי התובע

הוראות סעיף זה לא יחולו על תביעה המתנהלת בבית משפט.

הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו   .ה

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

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

המשך טיפול או , דכון כאמור יכול שיהיה בדבר תשלום התביעה באופן מלא או חלקיע
   .תביעה או דחיית ה,הפסקת טיפול בתביעה

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   .1
בכתב שתכלול התייחסות לנושאים הבאים או הפנייה למסמכים המתייחסים לנושאים 

:הללו ומצורפים להודעה

: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 התובעקרןים אחרים שמגיעים לפירוט בדבר קיזוז סכומ  .5

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

;סוג ההצמדה ושיטת ההצמדה  .7
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;הריבית החלה וציון ההוראות החלות לגביה  .8

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

;ועד שבו היו בידי הקרן כל המידע והמסמכים הדרושים לבירור התביעההמ  .10

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

;סכום התשלום הראשון  .1

;מנגנון עדכון תשלומים  .2

 ;המועד הראשון שבשלו זכאי התובע לתשלום  .3

 תוך דחיית חלק מהתביעה לגבי , נתקבלה החלטה על תשלום חלקי של תביעהאם  .2
 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,מוקים לדחיית חלק מהתביעהשיפרט את הני ,החלק השני .

לא יהיה צורך במשלוח , בכל מקרה בו נתקבלה החלטה על תשלום התביעה
.מערכת כללים זומ למעט העתק,  לעיל'ההמסמכים המפורטים בסעיף 

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

הודעת המשך בירור או הפסקת בירור   .ז

תימסר לתובע הודעה בכתב על כך , זמן נוסף לשם בירור התביעה קרןם יידרש לא  .1
ככל , ויפורטו בה המידע או המסמכים הנוספים הנדרשים מהתובע לשם בירור התביעה

.שנדרש

שלוח הודעת  ימים ועד למ90ודעת המשך בירור כאמור תימסר לתובע לפחות כל ה  .2
:למעט במקרים הבאים, לפי עניין, הודעת תשלום חלקי או הודעת דחייה, תשלום

אם פנה התובע לערכאות משפטיות;

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

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

הוראות סעיף זה לא יחולו על תביעה המתנהלת בבית משפט.
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הודעה בדבר התיישנות תביעה   .ח

ל פסקה ו והודעת המשך בירור ראשונה תיכל,הודעת דחייה, ודעת תשלום חלקיה  .1
תקופת התיישנות התביעה בהתאם להוראות הדין המציינת בהבלטה מיוחדת את 

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

כל הודעה אחרת הנשלחת לתובע בנוגע לתביעה במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי    .2
,  את מועד קרות מקרה הביטוח,כלול פיסקה בדבר התיישנותלהתיישנות התביעה ת

.יצוין בה כי מרוץ ההתיישנות החל במועד קרות מקרה הביטוחוכן 

הוראות סעיף זה לא יחלו על תביעה המתנהלת בבית משפט.

מתן תשובות וטיפול בפניות ציבור  .ט

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

  .במשרדי הקרן ימים ממועד קבלת הפניה 30-מ

מתן העתקים   .י

 ימי עסקים ממועד קבלת 14בתוך , העתק מן התקנון, לפי בקשתו, קרן תמסור לתובעה  .1
.הבקשה

 .נות את התובע לנוסח התקנון שנמצא באתר האינטרנטניתן להפ,  האמור לעיללמרות  .2

מכל , העתקים מכל מסמך אשר התובע חתום עליו, לפי בקשתו,  תמסור לתובעהקרן  .3
או מכל מסמך אשר התקבל אצלה מכוח הסמכת , מסמך אשר נמסר לה על ידי התובע

  .  ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה21בתוך , התובע

  הודעת דחייה   .יא

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

    . ככל שהדחייה נסמכת עליהם, בשלם נדחית התביעה

  .הוראות סעיף זה לא יחולו על תביעה המתנהלת בבית משפט* 

  מסמכים שמירת מידע ו  .יב

מנוהל חשבון  כל עוד, הקרן תשמור לעצמה את כל המידע והמסמכים הנוגעים לעמית  .1
ולמשך תקופה של לפחות שבע שנים לאחר שחדל להיות מנוהל , על שמו באותה הקרן

.חשבון על שם העמית כאמור

הקרן תשמור את כל המידע והמסמכים , לעיל) 1 (מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן  .2
למשך תקופה של לפחות שבע שנים ממועד היישוב , תקנוןעים לתביעה על פי ההנוג

.הסופי של התביעה

הקרן תשמור בגין כל תביעה רשומה הכוללת , לעיל) 1 (מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן  .3
מספר החשבון בקרן , סוג ומהדורת התקנון, שם העמית, את שם התובע, לפי העניין
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אופן ומועד היישוב , מספר התביעה, טוח ומועד סוף ביטוחמועד תחילת בי, הפנסיה
 .)תשלום חלקי או דחייה ,תשלום( הסופי של התביעה

יישמרו גם מועד וסכום התשלום -בתשלום או בתשלום חלקי שהוא תשלום עיתי  .4
.תקופת התשלום ומנגנון ההצמדה ,ראשון

שמירת דינים  .יג

  - למען הסר ספק מובהר בזאת כי

 לרבות , זה מוסיפות על הוראות כל דיןנוהל זה ומערכת כללים לפי והלנהוראות   .1
.ואין בהן כדי לגרוע מהוראות כל דין כאמור,  אחריםבנהליםההוראות הקבועות 

 זה כדי לגרוע מזכותו של העמית על פי נוהל זה ומערכת כללים לפי נוהלאין בהוראות   .2
 .כל דין

  
  

  :לים המצורפתסיכום המועדים בהתאם למערכת הכל
  

המועדהפעולה

 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 כלבירור המשך הודעת מסירת

 תשלומים הקטנת לגבי שינוי הודעת מסירת
 הפסקתם או עיתיים

ימים 30-60

 ימי עסקים14מסירת העתק מפסק דין או הסכם

ימים 30ציבור לפניית בכתב מענה

עסקים ימי 14מתקנון העתקים מסירת

 חתם שעליו מסמך מכל העתקים מסירת
התובע

עסקים ימי 21
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