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ל.ע.קרן פנסיה ה

:תכניות2בקרן קיימות 

(העל)' תכנית א
1990הצטרפות עד 

(רק חברי הסתדרות לאומית: במקור)3,500-מספר עמיתים כ
מסלול מקיפה ומסלול זקנה

מבוססת על צבירת זכויות לפנסיה  

(תשורה)' תכנית ב
1994עד דצמבר 1990הצטרפות מ 

(כלל האוכלוסייה)27,000-כעמיתיםמספר 
מסלול מקיפה ומסלול זקנה

מבוססת על שיטת המנות

עמיתי תקופת הביניים
1995למרץ 1995מצטרפים בין ינואר 

(תשורה)' בתוכנית
(פחות טובים)צבירת מנות על פי מקדמים שונים 



קצבת זקנה–' תכנית א

לשנה2%מבוססת על צבירת זכויות 

(2/% 12= )0.1666%יחסית של צבירת זכויות -הפקדה כל חודש עבור 

70%שיעור הקצבה לא יעלה על 

הקצבה תעודכן לפי מדד המחירים לצרכן לאחר פרסום תוספת  
יוקר בצו ההרחבה

לאיזון אקטואריהקצבה יכולה להשתנות בהתאם 

הקצבהשיעור 
(לשנה2%צבירת זכויות )

שכר קובע
שנים לפני  3-בממוצע שכר )

(פרישה
X =

סך הקצבה  

החודשית



דוח שנתי לעמית–' תכנית א



(תשורה)' תכנית ב–פנסיית זקנה 

:שיטת המנות

התוספת לקצבת הזקנה הנובעת מההפקדה–מנה 
עבור כל הפקדה מחושבת מנת פנסיה בנפרד

קצבת העמית היא סך כל מנות הפנסיה שצבר



(תשורה)' תכנית ב–פנסיית זקנה 

ינואר  
2001

מנת 
פנסיה

חודש
סכום  
הפקדה

100010

פברואר
2001

1000?

200מרץ
1

1000?

:פרישה
ינואר  
2025

5%

מקדם



(תשורה)' תכנית ב–פנסיית זקנה 

ינואר  
2001

מנת 
פנסיה

חודש
סכום  
הפקדה

100010

פברואר
2001

10009.8

200מרץ
1

10009.6

:פרישה
ינואר  
2025

1M5000

5%

מקדם



(תשורה)' תכנית ב–פנסיית זקנה 

ינואר  
2001

מנת 
פנסיה

חודש
סכום  
הפקדה

100010

פברואר
2001

10009.8

200מרץ
1

10009.6

:פרישה
ינואר  
2025

1M5000

5%

מקדם
בעת ההפקדהגיל 

שנת הלידה

מין העמית

החודש בשנה בו בוצעה ההפקדה

קבלת קצבה מועד תחילת 

מסלול הקרן

נפרדים למסלול זקנה מקדמים 
.  מקיפהומסלול 

בשל עלות הביטוח

המחירים לצרכןמדד 

פרמטרים המשפיעים על גובה המנה



דוח שנתי לעמית–' תכנית ב



(תשורה)' תכנית ב–פנסיית זקנה 

כל הפקדה לקרן מקנה לעמית מנת פנסיה

עבור כל הפקדה מחושבת מנת פנסיה בנפרד
פרמטרים המשפיעים על גובה המנה

קצבת העמית היא סך כל מנות הפנסיה שצבר

הקצבה מתעדכנת פעם בשנתיים בהתאם לשיעור עליית  
המדד

מאז העדכון 4.25%-למעט במקרים שבהם המדד עלה ביותר מ
האחרון
05/2012אחרון עדכון 

קצבה יכולה להשתנות בהתאם לאיזון אקטוארי



טבלת השוואה בין התכניות

תכנית בתכנית א

צבירת מנותצבירת אחוזיםזקנהקצבת

תוספת יוקרקצבהעדכון
:מדד המחירים

פעם בשנתיים או כאשר המדד  
בשנה4.25%-עולה ביותר מ

תנאי לקבלת 
קצבה

משכר 5%קצבה מעל 
המינימום

משכר המינימום5%קצבה מעל 

אכשרה  .ת
לעמית פעיל

להתאבדות'ח12
מחלה קודמת' ח36

התאבדות' ח12
מחלה קודמת' ח60

שארי גמלאי
60%: אלמנה
20%: יתום
100%: תקרה

60%: אלמנה
30%: יתום
100%: תקרה

שארי עמית
פעיל

40%: אלמנה
20%: יתום

80%: תקרה

60%: אלמנה
30%: יתום
100%: תקרה



ערכי פדיון



ערכי פדיון–ל .ע.קרן ה

צמוד למדד על כספי העמיתים4%תשואה מובטחת של 
צמוד3.75%עמית שאינו פעיל צובר רק 

שנהכל 0.25%קצבה קטנה ב : ללא פעילים

בהתאם למסלול  )על פי הנוסחאות הבאות ערך פדיון בקרן מחושב 
(:העמית

פנסיה זקנה

0.9[ הפקדה]X[ מדד המחרים]X[ ריביתמקדם ]X[ איזון] x =פדיון

מקיפהפנסיה 

פדיון= x 0.75[ הפקדה]X[ מדד המחרים]X[ מקדם ריבית]X[ איזון]

:ל קבועים וזהים לכלל העמיתים.ע.דמי ניהול בקרן ה
מההפקדה7%

מנכסי הקרן0.1%



דחייה והקדמת פרישה



דחייה והקדמת פרישה–ל .ע.קרן ה

(או לפי טבלת גיל פרישה)לאישה 64, לגבר67: בתקנוןגיל הפרישה 

60ניתן לקבל קצבה החל מגיל 



דחייה והקדמת פרישה–ל .ע.קרן ה

לשנה7%-בכהקצבה או הקדמת הפרישה משפיעה על גובה דחייה 



דחייה והקדמת פרישה–ל .ע.קרן ה

'דגשים לתכנית א
אלא יצבור מנות ( 2%)עמית שעבר את גיל הפרישה לא יצבור אחוזים 

('כמו בתכנית ב)עבור כל הפקדה 

עמית שטרם הגיע לגיל פרישה וצבר  . זכויות70%לא ניתן לצבור מעל 
מהשכר הקובע עבור  6.25%זכויות יקבל מענק חד פעמי בגובה 70%

.חודשים420מעל , בפנסיה מקיפה, כל חודש הפקדה



ביטוח ושמירה על זכויות



שארים ונכות–ל .ע.קרן ה

חישוב פנסיית נכות ושארים מלאה של עמית פעיל: 'תכנית ב
חלק עתידי  + חישוב הזכויות שנצברו עד מקרה הביטוח 

פרישהמקרה הביטוח עד גיל הזכויות שהיה צובר מיום : חלק עתידי

שנים 5-החלק העתידי מחושב לפי הגבוה מבין שכר ממוצע ב
אחרונות או שכר ממוצע בכל תקופת החברות בפועל

על הגבוה בין  קצבת שארים לא תעלה : פנסיית שארים מרבית
תקופת  שכר ממוצע בכל שנים אחרונות או 5-שכר ממוצע ב

בפועלהחברות 

מפנסיית שארים  75%בכל מקרה קצבת נכות לא תעלה על 
מרבית



שארים ונכות–ל .ע.קרן ה

חישוב פנסיית נכות מלאה של עמית פעיל: 'תכנית א
חלק עתידי  + חישוב הזכויות שנצברו עד מקרה הביטוח 

פרישהמקרה הביטוח עד גיל הזכויות שהיה צובר מיום : חלק עתידי

שנים אחרונות3-החלק העתידי מחושב לפי שכר ממוצע ב

של עמית פעילשארים מלאה חישוב פנסיית : 'תכנית א
שנים אחרונות3-מחושב לפי שכר ממוצע ב



שמירה על זכויות–ל .ע.קרן ה

להפקדותחודשים חסום 24עמית שלא הפקיד לקרן מעל 

'אתוכנית

בטלהביטוח חודשים ללא הפקדות 3לאחר 

חידוש הפקדות עד שנה מחזיר כיסוי ביטוחי

חודש מחזיר כיסוי אולם  24חידוש הפקדות מעל שנה ועד 
חודשים36תקופת אכשרה חדשה של 

'בתוכנית

מכוסה רק לפי  : נפגעהביטוח חודשים ללא הפקדות 3לאחר 
(חלק עתידיללא )הזכויות שצבר עד מועד ההפסקה 

100%כיסוי לנכות רק במקרה של נכות מלאה ותמידית 

חידוש הפקדות מחזיר כיסוי ביטוחי אולם יש תקופת אכשרה  
חודשים60של 



שמירה על זכויות–ל .ע.קרן ה

:  עבור שכיר
ניתן לבצע עדכון מעסיק חדש בקרן ולהמשיך הפקדות  

:כעצמאיהפקדה 

ניתן לבצע הפקדות כעצמאי לקרן  

אין מגבלת הפקדה' בתכנית ב

יש מינימום הפקדה' בתכנית א



24

נפטר

קיבל  
קצבה

.  יש שארים
קבלים מ

קצבה

.  אין שארים
סף נשאר כ

בקרן

לא קיבל  
קצבה

אחרי גיל  
פרישה

יש שארים

בוחרים  
בקצבה

בוחרים  
. אין שאריםבפדיון

יורש /מוטב
מקבל פדיון

לפני גיל 
פרישה

מקיף

יש 
שארים

בוחרים  
קצבה

בוחרים  
בפדיון

.  אין שארים
יורש  /מוטב

מקבל פדיון

יסוד יורש  /מוטב
מקבל פדיון



שמירה על זכויות–ל .ע.קרן ה

הכוונה להפסקת הפקדות במסלול אחד ותחילת הפקדות 
במסלול החדש

(  כולל יתרות)יובהר כי לא מדובר על העברת כל הזכויות שנצברו 
למסלול החדש

'בתוכנית א

לא ניתן לעבור ממקיפה לזקנה

אקטואר נדרש אישור -מעבר ממסלול זקנה למסלול מקיף 

'בתוכנית ב

ניתן לעבור ממקיפה לזקנה וההיפך

יש משמעות מבחינת המנות

הביטוחייש משמעות מבחינת הכיסוי 



דגשים לפני פדיון



דגשים לפני ביצוע פדיון–ל .ע.קרן ה

לרבות מכספי פיצויים( הוני)משיכה של סכום חד פעמי 
'תכנית א

אובדן זכאות לקבלת קצבה 

חסימת הקרן להפקדות

'בתכנית 

הקרן להפקדותחסימת 



כרית הביטחון



כרית ביטחון–ל .ע.קרן ה

העמיתים  אמורה להתבצע הפחתה בזכויות היתה2012במהלך שנת 
7.5%בשיעור של והגמלאים 

וקטור  )סביבת הריבית הנמוכה במשק האקטוארי נוצר בשל הגרעון 
את שווי הנכסים העתידי  , באופן חשבונאי, אשר מקטינה( הריביות

הקרןשל 

,  השלילית של סביבת הריבית אינה נמצאת בשליטת הקרןההשפעה 
בדרישה לקבל את , ץ"ואף פנתה לבג, ועל כן פנתה הקרן לאוצר

הקרןעבור עמיתי " כרית הביטחון"

הפנסיה הוותיקות שאינן  והעניק לקרנות נאתר לדרישת הקרן האוצר 
₪מיליארד 2.5-כרית ביטחון של כ, ביניהם קרן העל, בהסדר

כרית הביטחון מעניקה לעמיתים יציבות ומונעת את ההשפעה  
.השלילית המהותית של וקטור הריביות על זכויות הפנסיה



כרית ביטחון–ל .ע.קרן ה

ההסדר שהושג מונע את ההפחתה המחויבת בזכויות העמיתים 
2012שהיה אמור להתבצע במהלך 7.5%והגמלאים בשיעור של 

לצורך קבלת כרית הביטחון הקרן נדרשת לבצע שינויים בתקנון  
(:שינויים שהאוצר קבע)

60ולנשים מגיל 67לגיל 65לגברים מגיל -עדכון גיל הפרישה בהדרגה 
(לחוק גיל פרישהבהתאם )64לגיל 

בלבד בצורה הדרגתית בהתאם 1.75%תשלומים של הפחתת ביצוע 
למתווה שפרט האוצר בדרישתו




