
מס' סעיף בתקנון מס
השלכות השינוי על הנספח האקטואריהשלכות צפויות על זכויות המבוטחיםסיבת השינויפירוט השינוינושאהנוכחי

הוספת הגדרה לבן נבחר עם מוגבלותבן נבחר עם מוגבלותהגדרות1

מתן האפשרות לעמית הפורש לקצבה לבחור שקצבתו תחושב בין היתר גם 
אין השפעהאין השפעהבהתאם לנתוני בן נבחר עם מוגבלות.

נכההגדרות2
עדכון ההגדרה בהתייחס לתקופת ימי המחלה הנדרשת 

בכדי לקבוע כי העמית הוא עמית נכה, מ-90 ימים רצופים 
ל- 90 ימים קלנדריים רצופים.

הגדרת "יום" בתקנון היא יום עסקים. 
אין השפעהאין השפעהבהתייחס להגדרת נכה הכוונה לימים קלנדריים.

נכה מלאהגדרות3
עדכון ההגדרה בהתייחס לתקופת ימי המחלה הנדרשת 

בכדי לקבוע כי העמית הוא עמית נכה, מ-90 ימים רצופים 
ל- 90 ימים קלנדריים רצופים.

הגדרת "יום" בתקנון היא יום עסקים. 
אין השפעהאין השפעהבהתייחס להגדרת נכה הכוונה לימים קלנדריים.

אין השפעהאין השפעהעדכון סכומיםעדכון סכום נכון לשנת 2020  ל 4,525 ₪סכום קצבה מזעריתהגדרות4
אין השפעהאין השפעהעדכון סכומיםעדכון סכום נכון לשנת 2020  ל 527.6 ₪קצבת מינימוםהגדרות5

תקופת תשלומים מובטחיםהגדרות6
עדכון ההגדרה כך שעמית שגילו עלה על גיל 67 במועד 

היציאה לקצבת זקנה, יוכל לבחור בתקופת תשלומים 
מובטחת כמספר החודשים עד להגיעו לגיל 87.

מתן אפשרות למבוטחים שגילם עלה על גיל 67 לבחור בתקופת תשלומים 
אין השפעהאין השפעהמקסימלית (כמספר החודשים עד הגיעם לגיל 87)

אין השפעהאין השפעהעדכון סכומיםעדכון סכום נכון לשנת 2020  ל 4,326 ₪תקרת הפקדה חודשיתהגדרות7

הודעה על יציאה מחוץ לישראל והמצאת 11.א8
אישור חיים

הוספת סעיף חדש שעניינו הודעה על יציאה מחוץ לישראל 
והמצאת אישור חיים במקרה בו מקבל הקצבה שוהה מחוץ 

לישראל לתקופה רצופה העולה על שישה חודשים.

בהתאם להוראות חוזר פנסיה 2019-3-2 "הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים 
אין השפעהאין השפעהבקרן פנסיה מקיפה - עדכון" .

תקופת הזכאות לקבלת קצבת זקנה44(ב)9

הוספת סעיף ב' שעניינו מתן האפשרות לתשלום "תקופה 
נוספת של תשלומי קצבה" של חודש עד 3 חודשי קצבה 

בעד החודשים שקדמו למועד הזכאות הראשון לקבלת 
קצבה זקנה ובלבד שגיל המבוטח בחודש הראשון בתקופה 

הנוספת של תשלומי קצבה לא יהא נמוך מגיל הזכאות 
המינימלי לקבלת קצבה.

מתן האפשרות למבוטחים המגישים באיחור את הבקשה לקצבת זקנה לקבל 
אין השפעהאין השפעהתשלום בגין תקופה נוספת של עד 3 חודשים.

הוספת סעיף ב' שעניינו חישוב הקצבה לעמית שבחר חישוב קצבת זקנה45(ב)10
בתקופת תשלומים נוספת כאמור בסעיף 9 למסמך זה.

מתן בחירה למבוטח בתשלום "תקופה נוספת של תשלומי קצבה" כאמור בסעיף 
אין השפעהאין השפעה9 למסמך זה.

תשלום ועדכון קצבת הזקנה46(א)11
הגדרת "מועד התשלום הראשון שלך קצבת הזקנה" 

והוספת התייחסות למועד התשלום הנוסף בגין תקופת 
התשלומים הנוספת כאמור בסעיף 9 למסמך זה.

מתן בחירה למבוטח בתשלום "תקופה נוספת של תשלומי קצבה" כאמור בסעיף 
אין השפעהאין השפעה9 למסמך זה.

קביעת תקרה לשיעור הקצבה לבן נבחר עם מוגבלות של קצבת שאירים לילדים של פנסיונר1249
עד 40% מקצבת הפנסיונר.

בהתאם לאמור בסעיף 1.ב לנספח א' בחוזר פנסיה 2016-3-4, "הוראות לעניין 
אין השפעהאין השפעהזכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה".

אין השפעהאין השפעהתיקון חוזר הממונה על שוק ההוןעדכון מספר חוזר הממונה על שוק ההון ל- 2017-3-1הנחות אקטואריות110(א)(1)13
אין השפעהאין השפעהתיקון חוזר הממונה על שוק ההוןעדכון מספר חוזר הממונה על שוק ההון ל- 2019-1-10הנחות אקטואריות110(א)(2)14

111(א)15
הוראת מעבר - מסלול הביטוח ושיעורי הכיסוי 
לנכות ולשאירים שחלו על עמית מבוטח ביום 

15/02/2018

תיקון התייחסות לתקנון לתקנון מהדורה 13 
_15/02/2018, התקנון הרלוונטי להוראת המעבר

ההתייחסות בהוראת המעבר הייתה רלוונטית לעמיתים שהיו מבוטחים בקרן 
אין השפעהביום ה-15/02/2018, מועד כניסת תקנון מהדורה 13 לתוקף.

אין השפעה

הוראת מעבר - קביעת שכר מבוטח לעמית 111(ב)16
שהיה עמית בקרן  ביום 15/02/2018.

תיקון התייחסות לתקנון הקרן הרלוונטי להוראת המעבר 
לתקנון מהדורה 13 _15/02/2018.

ההתייחסות בהוראת המעבר הייתה רלוונטית לעמיתים שהיו עמיתים בקרן ביום 
אין השפעהאין השפעהה-15/02/2018, מועד כניסת תקנון מהדורה 13 לתוקף.

הוראת מעבר - כיסוי ביטוחי לנכות כפולה 111(ג)17
לעמית שהיה עמית מבוטח ביום 15/02/2018

תיקון התייחסות לתקנון הקרן הרלוונטי להוראת המעבר 
לתקנון מהדורה 13 _15/02/2018.

ההתייחסות בהוראת המעבר הייתה רלוונטית לעמיתים שהיו מבוטחים בקרן 
אין השפעהביום ה-15/02/2018, מועד כניסת תקנון מהדורה 13 לתוקף.

אין השפעה

111(ד)18
הוראת מעבר - ברות ביטוח לעמית מבוטח 

שלא היה לו כיסוי ביטוחי לבן זוג או לשאירים 
ביום 15/02/2018

תיקון התייחסות לתקנון הקרן הרלוונטי להוראת המעבר 
לתקנון מהדורה 13 _15/02/2018.

ההתייחסות בהוראת המעבר הייתה רלוונטית לעמיתים שהיו מבוטחים בקרן 
אין השפעהביום ה-15/02/2018, מועד כניסת תקנון מהדורה 13 לתוקף.

אין השפעה

הסרת הוראת מעבר לעמיתים במודל תלוי גילהוראת מעבר111(ז)19

 
לא רלוונטי לתקנון זה.

הוראת המעבר התווספה למהדורת תקנון קודם עקב שינוי מודל השקעה תלוי 
גיל ממודל תלוי גיל לפי שנת הלידה למודל תלוי גיל לפני גילאי העמיתים. 

הוראת המעבר התייחסה לניהול נכסי העמיתים שנוהלו במסלולים קודמים.

אין השפעה

אין השפעה

הוספת הוראת מעבר לגבי עדכון המקדמים בנספחים ג, ד, הוראת מעבר - תחולת נספחים ג, ד, ה, ו, ח111 (ז)20
ה, ו, ו- ח' אשר ייכנסו לתוקף ב- 01/09/2020.

בהתאם להוראות סעיף ב' להנחיית הרשות מיום 20/04/2020 לעדכון תקנוני 
קרנות הפנסיה החדשות בהתאם לחוזרי הממונה - דחיית מועדים

ג', ד, ה, ו, חנספחים21

עדכון מקדמי חישוב עלות הכיסוי הביטוחי בגין  נכות, 
מקדמי חישוב עלות הכיסוי הביטוחי בגין פטירה (דמי סיכון 
שארים), מקדמי המרת צבירה של עמית לא פעיל שנפטר, 

מקדמי המרת צבירה של עמית בעת פרישה לפנסיה, 
מקדמי היוון פנסיה ומקדמי היוון פנסיה שאירי זקנה.

*בהתאם לעדכון הנחות ברירת המחדל שעל בסיסן נדרש לחשב את המאזן 
האקטוארי והמקדמים של קרנות הפנסיה בחוזר פנסיה 2019-1-10 "תיקון 

הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות – עדכון מערך ההנחות 
הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות 

הפנסיה". 
*בהתאם להוראות סעיף 110 לנספח ב' לחוזר פנסיה 2016-3-4 "הוראות 

לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרו חדשה מקיפה"

גידול של כ-1% בדמי סיכון של נשים שמתקזז עם עם קיטון של כ-
1% בדמי סיכון של גברים. גידול במקדמי פרישה של כ-0.7% 

לגברים ו-0.4% לנשים בגיל פרישה

עדכון מודל שיפורי תמותה חדש בהתאם לחוזר 2019-1-
10 בחישובי המקדמים


	תקנון

