
המצב הקודם מהות השינוי תיאור השינוי נושא משני נושא ראשי סעיף קודם סעיף נוכחי
אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י ערכאה  מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים בציבור בכפוף להכרה שלהם 

הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או פנסיונר שאירי מבוטח תביעות 1 1
שיפוטית בלבד. על ידי המוסד לביטוח לאומי.

הורה של בן זוג של עמית שנפטר התווסף להגדרת "הורה" אשר יהיה זכאי לקצבת 
הורה הוגדר כהורה של מבוטח ולא הורה של בן/ת זוג. הגדרת "הורה" שארי מבוטח תביעות 1 1

שאירים בכפוף להוראות התקנון
 הורה של פנסיונר התווסף להגדרת "שאיר של פנסיונר" אשר יהיה זכאי לקצבת 

הורים לא הוגדרו כשאירי פנסיונר הגדרת "שאיר" של פנסיונר שאירי פנסיונר תביעות 1 1
שאירים בכפוף להוראות התקנון

הוועדה הרפואית כללה את רופא הקרן + אפשרות  שינוי בהרכב הועדה הרפואית כך שתהא מורכבת משני רופאים לפחות, ללא רופא 
הגדרת "ועדה רפואית" נכות תביעות 1 1

להוסיף רופא מטעם העמית הקרן ואפשרות להוספת רופא נוסף מטעם העמית.
נכה סיעודי הוכר ככזה בהתאם להגדרות המוסד  שינוי בקריטריונים להכרה בנכה כנכה סיעודי- מי שאינו מסוגל לבצע 4 מתוך 6 

הגדרת "נכה סיעודי" נכות תביעות 1 1
לביטוח לאומי פעולות המפורטות בתקנון הקרן או הוגדר כ"תשוש נפש".

קצבת מינימום הוגדרה כקצבה הנמוכה מ- 4% שכר  עדכון הקצבה שחושבה לפנסיונר או לשאירים לשיעור הנמוך מ- 5% שכר ממוצע 
הגדרת "קצבת מינימום" תביעות 33 1

ממוצע במשק )הן לשאירים, נכות וזיקנה( במשק.
השכר המבוטח בקרן חושב בהתאם לאמור להלן: השכר המבוטח בקרן יחושב כאמור להלן:

לשכיר - חלוקת רכיב תגמולי עובד + מעסיק בשיעור  עמית שישאר באותו מסלול ביטוח יחושב שכרו המבוטח כחלוקה של סך ההפקדה  שינוי באופן חישוב השכר המבוטח בקרן שכר מבוטח זכויות המבוטח 9 1

ההפקדה בהתאם לשיעורים הקיימים בתקנון או שיעור  לרכיב התגמולים בשיעור הפקדה של 10% או שיעור ההפקדה בפועל לקרן, לפי 

הגבוה מבין: ממוצע  12 / 3 הכנסות מבוטחות ממודדות  עדכון אופן חישוב השכר הקובע כך שיחושב לפי הגבוה מבין: ממוצע 3 / 12 / 13-24 

אחרונות לפני האירוע )ובמקרה של החמרה במצב  הכנסות מבוטחות ממודדות אחרונות לפני האירוע. 

בריאותי - נלקחו 3 חודשים שלפני ההחמרה(. בנוסף,  בחודשים בהם לא היתה הפקדה - ההכנסה המבוטחת לאותו החודש תקבע כשכר  שכר קובע נכות תביעות 9 1

קיים מנגנון עבור חודשי אפס )חודשים בהם לא היתה  הקובע האחרון שחושב בקרן. 

הפקדה( וניתן היה להסיר עד  3 חודשים מהממוצע.

ניתן היה לבחור בתקופת הבטחה אם המבוטח לא היה 

נכה במהלך 12 החודשים שקדמו לפרישה וכן התאפשר  הסרת האפשרות בבחירת תקופת הבטחת תשלומים לתקופה של 216 חודשים. תקופת תשלומים מובטחים לפני פרישה זיקנה תביעות 12.2 1

לבחור תקופה של 216 חודשי הבטחה.
180 חודשים באופן מובנה עדכון תקופת התשלומים המבוטחים ל- 240 חודשים במקום 180 חודשים. תקופת תשלומים מובטחים לאלמן/ת מבוטח שאירים תביעות 19.4  1 + 100 א

עדכון מנגנון גביית דמי ניהול למקבלי קצבת נכות כך שלא יעלו על דמי הניהול 
נגבו דמ"נ מכל מקבלי הקצבאות בשיעור קבוע גביית דמי ניהול מצבירה מעמית נכה דמי ניהול אין 8)ב(

ששולמו על ידו לפני יציאתו לפנסיית נכות

הצטרפות היתה אפשרית באמצעות מילוי טופס 
התאמת תהליך ההצטרפות לחוזר "הצטרפות לקרן פנסיה או קופת גמל" עדכון תהליך ההצטרפות הצטרפות וחידוש ביטוח תפעול 2 13)א(-)ג( ו- )ה(

הצטרפות או באמצעות הצטרפות בקבצים ממעסיק.

לא הוסדר הליך החיתום בתקנון הקרן קביעת לוחות זמנים לביצוע חיתום, שליחת הודעות ומכתבים למצטרפים חדשים עדכון מועדים לעניין חיתום הצטרפות וחידוש ביטוח תפעול 2.7 33)ג(+ 13)ד(

העברת הפקדות מהקרן המקיפה של מי שהוגדר כנכה חלקי מעבר לתקרת ההפקדה 
הפקדות כאמור של נכה חלקי או נכה מלא נשארו בקרן 

לנכה חלקי או הפקדה של נכה מלא, לקרן הכללית למסלול יסוד ולא יקנו כיסוי  העברת הפקדות לקרן הכללית בגין נכה חלקי או מלא גבייה תפעול אין 17
המקיפה ולא העניקו כיסוי נוסף

ביטוחי.
השוואת דמי הניהול בקרן המקיפה ובקרן הכללית ממבוטחים המפקידים מעל 

הנושא לא הוסדר בתקנון הקרן גביית דמי ניהול בקרן הכללית דמי ניהול דמי ניהול אין 17)ד(-)ה(
לתקרת ההפקדה המותרת וההפרש מועבר לקרן הכללית באופן אוטומטי.

קביעת מסלולי ביטוח חדשים שיחולו על מצטרפים החל ממועד כניסת התקנון 

לתוקף. 
עדכון מסלולי ביטוח מסלולי ביטוח זכויות המבוטח 6 23

עמיתים מבוטחים במועד כניסת התקנון לתוקף חשבונם ימשיך להיות מנוהל במסלול 

הביטוח הקיים והם יוכלו לבחור בכל עת באחד מהמסלולים החדשים.
גיל תום הביטוח מובנה במסלולי הביטוח השונים ולא  מתן אפשרות לבחירת גילאי תום ביטוח: 60,62,64,67 בכל אחד מהמסלולים למעט 

בחירת גיל תום תקופת ביטוח מסלולי ביטוח זכויות המבוטח 6 24)א(
ניתן לבחירה בנפרד. מסלול המיועד לפרישה מוקדמת בגיל 60.

חישוב נכות מתפתחת אחת לחודש בשיעור שנתי של 
חישוב נכות מתפתחת אחת לשנה בשיעור של 2%. אופן חישוב נכות מתפתחת נכות תביעות 6.9 74 )ב( + 73)ה(

.2%

עדכון מנגנון כיסוי לנכות כפולה לפיו במקרה של נכות, תשולם פנסיית הנכות החל 

מהיום ה- 61 ואילך. במידה וקיים כיסוי לנכות כפולה, בשני חודשי התשלום 

הכיסוי ניתן ככיסוי מובנה במסלול הביטוח - זכאות  הראשונים תשולם פנסיית הנכות בשיעור כפול עבור 60 ימי הנכות הראשונים. הכיסוי 
רכישת קצבת נכות כפולה כיסויים ביטוחיים זכויות המבוטח 6  71א+70+26

לתשלום נכות מהיום הראשון יחול כברירת מחדל לכל מבוטחי הקרן עם אפשרות לויתור עליו. במידה ובחר העמית 

לוותר על כיסוי זה, עלויות הכיסוי הביטוחי לנכות יפחתו בהתאם אך במקרה של 

נכות, יהיה זכאי לתשלום עבור היום ה-60 ואילך ממועד קרות אירוע הנכות.

לא ניתנה אפשרות בתקנון הקרן לפרוש על חלק 
איפוס גיל ההצטרפות לקרן )וותק לעניין כיסוי ביטוחי( לאחר פרישה חלקית לזיקנה גיל כיסוי ביטוחי במקרה של קבלת קצבה כיסויים ביטוחיים זכויות המבוטח אין )4(31

מהיתרה הצבורה ולכן סעיף זה לא היה קיים
היתה קיימת תקופת אכשרה עבור גידול בשכר הקובע  בעת חישוב שכר קובע במקרה של תביעה, ייבדק גידול בשכר הקובע מעל 

של עד 10% ונבחנה במשך 15 חודשים טרם האירוע  15% במהלך 60 החודשים שקדמו למועד האירוע או מועד גילוי המחלה, המאוחר  תקופת אכשרה על גידול בשכר הקובע תקופת אכשרה זכויות המבוטח 5.1 34)ד(

המזכה. מביניהם, ותיקבע תקרת שכר קובע לתשלום התביעה.
תחול תקופת אכשרה עבור שאירים שנוספו לאחר תום תקופת הסדר יחיד/ הסדר 

יחיד עם ילדים. קרן הפנסיה תחיל כיסוי לכל עמית שיהיה בהסדר יחיד החל ממועד 

לא היתה קיימת תקופת אכשרה לשאירים לאחר  אישור תקנון זה, לצורך ביטול תקופת האכשרה כאמור, כך שבתקופת הסדר יחיד 
תקופת אכשרה לשאירים לאחר תום תקופת הסדר יחיד )ברות ביטוח( תקופת אכשרה זכויות המבוטח 6.12 32)ד(

תקופת הסדר יחיד. תיגבה עלות כיסוי זה ובתום תקופת הסדר יחיד לא תחול תקופת אכשרה על 

השאירים שיעודכנו. הכיסוי יחול באופן אוטומטי וכברירת מחדל בקרן, אך העמית 

יוכל לוותר על כיסוי זה בכל עת.
מבוטח בנכות חלקית היה רשאי לשלם ריסק במקום 

החלת ארכת ביטוח באופן אוטומטי לנכה חלקי עבור חלק השכר שבגינו לא אושרה 
תשלום דמי גמולים לקרן עבור חלק השכר שאינו 

נכות החל ממועד אישור הנכות החלקית ולמשך 5 חודשים אשר לאחריהם יהיה ניתן  ארכת ביטוח לנכה חלקי נכות/ כיסויים ביטוחיים תביעות / זכויות המבוטח 4.9 34)ד(-)ה(
מבוטח. אפשרות זו ניתנת עד 24 חודשים ממועד 

לרכוש את הכיסוי הביטוחי ל- 19 חודשים נוספים לכל היותר.
הפיכתו לנכה.

לא הוסדר בתקנון ובכל מקרה תקופת ריסק יזום לא 
הפסקת ארכת הביטוח במקרים שונים לרבות במקרה שחודשו ההפקדות לקרן. הפסקת ארכת ביטוח במקרים המפורטים בסעיף נכות/ כיסויים ביטוחיים תביעות / זכויות המבוטח אין 35

הופסקה עם קבלת הפקדות חדשות.
הגדרת לוחות זמנים לטיפול בתביעת זיקנה: הודעה ראשונית על קבלת הקיט, 

הודעה על חוסרים/השלמת הקיט/אישור הבקשה בתוך 
חוסרים / השלמת המסמכים בתוך 7 ימים. הודעה על אישור הבקשה בתוך 10 ימים  לוחות זמנים בתביעת זיקנה: הודעה על קבלת בקשה + אישור הבקשה זיקנה תביעות נספח ט' 41)ג( + )ד(

30 ימים.
מקבלת כל המסמכים.

אפשרות לקבלת קצבת זיקנה עד 3 חודשים טרם הגשת  קביעת מועד פרישה לפנסיית זיקנה: ה- 1 לחודש העוקב לחודש בו אושרה הבקשה 
ביטול אפשרות של קבלת קצבה באופן רטרואקטיבי זיקנה תביעות 12.1 42

הבקשה. ע"י הקרן, קרי לאחר הגשת כל המסמכים בצורה תקינה ואישור הבקשה על ידי הקרן.

פרישה על כל היתרה בלבד. איפוס החשבון בקרן. אפשרות לפרישה בגין חלק מהיתרה הצבורה בקרן. פרישה לזיקנה עבור חלק מהיתרה הצבורה זיקנה תביעות אין 45



המצב הקודם מהות השינוי תיאור השינוי נושא משני נושא ראשי סעיף קודם סעיף נוכחי

לא ניתן לבחור בהבטחה אם הפנסיונר היה נכה במהלך 
עדכון מגבלת בחירה בתקופת הבטחת תשלומים עבור מי שהיה נכה לפני מועד 

השנה שקדמה לפרישה. בנוסף, פנסיונר שהיה נכה, לא  זכאות לבחירה בתשלומים מובטחים בכפוף שלא קיבל קצבת נכות במהלך 24 חודשים זיקנה תביעות 12.2 48)א(
הפרישה לתקופה של 24 חודשים.

יכל לבצע משיכת כספים ולא בחירה בהיוון.

הגדרת לוחות זמנים לטיפול בפנסיית שאירי פנסיונר: הודעה ראשונית על קבלת 
הודעה על חוסרים/השלמת הקיט/אישור הבקשה בתוך 

הקיט, חוסרים / השלמת המסמכים בתוך 7 ימים. הודעה על אישור הבקשה בתוך 10  לוחות זמנים לטיפול בתביעת שאירי פנסיונר שאירי פנסיונר תביעות נספח ט' 55 )ב(+ )ד(
30 ימים.

ימים מקבלת כל המסמכים.
תשלום הקצבה בוצע בראשון לחודש, עבור החודש 

תשלום הקצבה יבוצע עד ליום העסקים השלישי בחודש עבור החודש החולף. מועד תשלום קצבאות נכות, שאירים, שאירי פנסיונר תביעות 34.1 96 71 57
החולף.

שאיר פנסיונר שהסתיימה זכאותו לפנסיית שאירים,  הוספת אפשרות לקבלת יתרת תשלומי תקופת הבטחת התשלומים לשאיר פנסיונר 
אפשרות לקבל קצבה או סכום הוני בתום תקופת התשלומים המבוטחים שאירי פנסיונר תביעות 12.2.1 58)א(

יקבל את יתרת תקופת ההבטחה כסכום הוני. שהסתיימה זכאותו לפנסיית שאירים כקצבה לפי בחירתו.
שאיר פנסיונר זכאי להגדלת פנסיית השאירים עבור  הוספת אפשרות להיוון יתרת תשלומי תקופת הבטחת התשלומים לשאיר פנסיונר 

אפשרות היוון של התשלומים המובטחים שאירי פנסיונר תביעות 12.2.1 58)ד(
יתרת תקופת ההבטחה. הזכאים לכך.

בהעדר שאירים במועד הפטירה, תשולם יתרת תקופת 

התשלומים למוטבי/יורשי המנוח.  ככל שהיו שאירים  במקרה שנפטר שאיר פנסיונר בטרם נסתיימה יתרת תקופת ההבטחה, תשולם 
תשלום ליורשים של השאיר בהעדר שאירים שאירי פנסיונר תביעות 12.2.1 58)ה(

במועד הפטירה, יתרת התשלומים תשולם רק אליהם,  היתרה כסכום הוני ליורשי השאיר.

אם נפטר שאיר - הקרן לא חבה כלפי אדם נוסף.

שאיר פנסיונר לא זכאי להיוון. הוספת אפשרות להיוון פנסיית השאירים לשאירי פנסיונר. היוון קצבאות שאירי פנסיונר שאירי פנסיונר תביעות אין 60
קביעת תנאי לזכאות לפנסיית נכות כך שהתביעה הוגשה בתוך 3 שנים ממועד 

התיישנות בהתאם לחוק התיישנות. הגשת תביעת נכות בתוך שלוש שנים כתנאי לזכאות לקצבת נכות נכות תביעות 23.2 )4(61
האירוע.

קביעת תנאי לזכאות לפנסית נכות כך שלא נמשכו כספי תגמולים לאחר מועד 
לא היתה קיימת מגבלה. אפשרות להחזרת כספי תגמולים לקרן לצורך קבלת קצבת נכות נכות תביעות /תפעול אין )5(61

האירוע המזכה וככל שנמשכו - החזרתם לקרן.

הגדרת לוחות זמנים לטיפול בתביעת נכות: 

הודעה על קבלת הקיט, חוסרים / השלמת המסמכים בתוך 5 ימים.

הודעה לעמית בתוך 14 ימים על אישור/דחייה או התייצבות בפני הרופא. 

התייצבות בפני ועדה רפואית בתוך 10 ימים ממועד ההודעה לעמית. החלטת הועדה 

תינתן בתוך 2 ימים ממועד הוועדה )למעט במקרים שבהם נדרש השלמת מסמכים(.
הודעה על חוסרים/השלמת הקיט/אישור הבקשה בתוך 

ערעור על החלטת רופא הקרן בתוך 90 ימים לועדה הרפואית אשר התכנסותה תהא  לוחות זמנים לטיפול בתביעת נכות - קבלת תביעה נכות תביעות נספח ט' 63-66
30 ימים.

בתוך 21 ימים ממועד הערעור. החלטת הועדה תינתן בתוך 2 ימים ממועד הוועדה 

)למעט במקרים שבהם נדרש השלמת מסמכים(

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית בתוך 90 ימים לועדה הרפואית לערעורים, אשר 

מועד התכנסותה יקבע בתוך 30 ימים ממועד הערעור. החלטת הועדה תינתן בתוך 2 

ימים ממועד הוועדה )למעט במקרים שבהם נדרש השלמת מסמכים(.

נכה סיעודי זכאי לתוספת של 40% מפנסיית הנכות. עדכון תוספת הזכאות לנכה סיעודי לשיעור של 33% מפנסיית הנכות. חישוב קצבת נכות לנכה סיעודי נכות תביעות 25.5 67)ג(

קביעת מועדי תשלום קצבת הנכות כך שתשולם בחודש העוקב לחודש בו נתקבלה 
לא היה מוסדר במלואו, קצבת נכות שולמה בראשון 

החלטת הגורם הרפואי )במידה ונתקבלה עד 25 לחודש(. במידה ונתקבלה החלטת  מועד תשלום לנכה נכות תביעות 34.2 71)ב(
לחודש העוקב לאישור התביעה.

הגורם הרפואי לאחר 25 לחודש, תשולם הקצבה עד ל- 15 לחודש העוקב.

נכות מתפתחת מחושבת אחת לחודש. אופן חישוב כיסוי של נכות מתפתחת יבוצע אחת לשנה. חישוב נכות מתפתחת אחת לשנה נכות תביעות 72 )ב( + 71)ה(

שינוי באופן חישוב קיזוז הכנסות של נכה מקצבת הנכות. נוסחת הקיזוז תיבחן אל 
נוסחת הקיזוז נבחנה אל מול שכרו הקובע בקרן בלבד. קצבת נכות לנכה המשתכר מעבודה נכות תביעות 29 80

מול סך הכנסתו של המבוטח לפי פקודת מס הכנסה בתקופה שקדמה לנכות.

קביעת תנאי לזכאות לפנסיית שאירים כך שהתביעה הוגשה בתוך 7 שנים ממועד 
לא קיימת התיישנות כיום. הגשת תביעת שאירים בתוך שבע שנים כתנאי לזכאות לקצבת שאירים שאירים תביעות אין 85)א()5(

האירוע.

הגדרת לוחות זמנים לטיפול בתביעת שאירים והוספת מנגנון ערעור: 

הודעה על קבלת הקיט, חוסרים / השלמת המסמכים בתוך 5 ימים.

הודעה לשאיר בתוך 10 ימים על אישור/דחייה או  האם נדרשת בחינת התביעה על ידי 

רופא הקרן, במקרה זה תיבחן בתוך 20 ימים מקבלת התביעה והודעה לשאיר תישלח 

בתוך 2 ימים.

הודעה על חוסרים/השלמת הקיט/אישור הבקשה בתוך  ערעור על החלטת רופא הקרן / החלטת החברה המנהלת בנושאים שאינם רפואיים 
לוחות זמנים בטיפול בתביעת שאירים שאירים תביעות נספח ט' 88-91

30 ימים. בתוך 90 ימים מקבלת ההודעה. הערעור יידון בועדה רפואית אשר התכנסותה תהא 

בתוך 21 ימים ממועד הערעור. החלטת הועדה תינתן בתוך 2 ימים ממועד הוועדה 

)למעט במקרים שבהם נדרש השלמת מסמכים(

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית בתוך 90 ימים לועדה הרפואית לערעורים, אשר 

מועד התכנסותה יקבע בתוך 30 ימים ממועד הערעור. החלטת הועדה תינתן בתוך 2 

ימים ממועד הוועדה )למעט במקרים שבהם נדרש השלמת מסמכים(.

חלוקה של הכיסוי בין השאירים משתנה בהתאם 
קביעת שיעורי כיסוי לשאירים אחידה לכלל המסלולים כך שתהיה 60% לאלמנה, 40% 

למסלול הביטוח- מסלולי עתיר שאירים כוללים כיסוי 
ליתומים 20% להורה. שינוי זה רלוונטי למצטרפים למסלולי הביטוח חדשים בלבד. 

מוגדל לאלמן בשיעור 85% וליתומים 15%. בכל שאר  חישוב שיעורי כיסוי שאירי מבוטח / מסלולים תביעות / זכויות המבוטח 19 92)א()2(
מבוטחים קיימים במסלולי הביטוח הקודמים יישארו במסלול הביטוח שלהם וחלוקת 

המסלולים החלוקה הינה 60%/ 40%. מעבר לכך שיעור 
הפנסיה בין השאירים תהא בהתאם למסלול הביטוח.

הכיסוי להורה - 15%.

לאחר משיכת תגמולים תחול תקופת אכשרה הן לנכות 
קביעת אופן חישוב פנסיית שאירים במקרה של פטירה במהלך תקופת האכשרה 

והן לשאירים. במידה והמבוטח נפטר במהלך תקופת  הפחתת קצבה לעמית שמשך במהלך תקופת אכשרה שאירים תביעות 19.14 92)ו(
הנובעת ממשיכת כספי תגמולים.

האכשרה - זכאים שאיריו לפנסיית שאירי לא פעיל.

שלילת זכאות לפנסית שאירים במקרה בו נקבע בפסק דין כי מות העמית נגרם 
אין התייחסות לכך בתקנון. שלילת קצבת שאירים בשל מעשה בזדון שאירים תביעות אין 96)ג(

ממעשה בזדון של אותו השאיר.
הוספת אפשרות להיוון פנסית השאירים וויתור על קבלת קצבה ליתומים מעל גיל 18 

כיום, כל שאיר זכאי להוון עד 25% ל- 5 שנים. היוון קצבה ליתומים שאירים תביעות 21 98
ומתחת לגיל 21 במקרה בו אין בן עם מוגבלות ו/או אלמן.

כיום, כל שאיר זכאי להוון עד 25% ל- 5 שנים. הוספת תנאי להיוון פנסיית שאירים כך שתיוותר פנסיה של קצבה מזערית לפחות. הגבלת סכום ההיוון לסכום הקצבה המזערי לשאירי עמית שאירים תביעות 21 99)א(



המצב הקודם מהות השינוי תיאור השינוי נושא משני נושא ראשי סעיף קודם סעיף נוכחי
כיום התקנון מתייחס רק להפחתת פנסיית השאירים של 

קביעת מגבלה כי מי שהוכר כנכה לא יוכל למשוך כספי תגמולים. הגבלת אפשרות משיכה לנכה נכות / פדיונות תביעות/תפעול אין 101)א()1(
נכה שמשך כספים.

קביעת מגבלה כך שמשיכת כספי תגמולים תתאפשר רק לאחר סיום עבודה או עם 
לא מוסדר מקרה כאמור. משיכת תגמולים בניתוק יחסי עובד מעביד פדיונות תפעול 101)א()3( אין

הגעת העמית לגיל הזכאות המינימלי לזקנה.
הגדרת לוחות זמנים לפדיון כספים מקרן הפנסיה: הודעה ראשונית בתוך 2 ימים על 

לא מוסדר הליך הפדיון. לוחות זמנים לטיפול בפדיון פדיונות תפעול אין 106
אישור/חוסרים. ככל שהבקשה תקינה - הפדיון יבוצע בתוך 4 ימים.

כיום, כל שאיר זכאי להוון עד 25% ל- 5 שנים. הוספת תנאי להיוון פנסיית שאירים כך שתיוותר פנסיה של קצבה מזערית לפחות. הגבלת סכום ההיוון לסכום הקצבה המזערי לשאירי עמית שאירים תביעות 21 101)א(

כיום התקנון מתייחס רק להפחתת פנסיית השאירים של 
קביעת מגבלה כי מי שהוכר כנכה לא יוכל למשוך כספי תגמולים הגבלת אפשרות משיכה לנכה נכות / פדיונות תביעות/תפעול אין 103)א()1(

נכה שמשך כספים
קביעת מגבלה כך שמשיכת כספי תגמולים תתאפשר רק לאחר סיום עבודה או עם 

לא מוסדר מקרה כאמור משיכת תגמולים בניתוק יחסי עובד מעביד פדיונות תפעול 103)א()3( אין
הגעת העמית לגיל הזכאות המינימלי לזקנה

הגדרת לוחות זמנים לפדיון כספים מקרן הפנסיה: הודעה ראשונית בתוך 2 ימים על 
לא מוסדר הליך הפדיון לוחות זמנים לטיפול בפדיון פדיונות תפעול אין 108

אישור/חוסרים. ככל שהבקשה תקינה - הפדיון יבוצע בתוך 4 ימים.


