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 הגדרות ופירושים -פרק א' 

 הגדרות  .1

 פטירת עמית או האירוע שבשלו נקבע כי עמית מבוטח נכה לפי תקנון זה;  -"אירוע מזכה"   

 

    -"אלמן" 

 אחד מאלה: -לגבי עמית 

 פטירתו;מי שהיה נשוי לעמית וגר עמו טרם  (א)

מי שהוכר כידוע בציבור לפי החלטת ערכאה שיפוטית מוסמכת או לפי החלטת החברה המנהלת  (ב)

בכפוף לכך שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בו כידוע בציבור, ובלבד שהתגורר וניהל עמו משק בית משותף 

 במשך שנה לפחות ברציפות לפני פטירתו ועד פטירתו, או שנולד להם ילד משותף.

הכרה באלמן עמית לא תישלל רק בשל מגורים שאינם משותפים, עקב מצב בריאותם של העמית  יובהר כי

 או האלמנה; 

 

מי שהיה בן זוג של פנסיונר במועד פרישתו, והקצבה ששולמה לפנסיונר חושבה על פי  -לגבי פנסיונר 

 נתוניו;

 

מוסמכת הכירה בו כידוע בציבור של עמית מי שנשוי לעמית או לפנסיונר או מי שערכאה שיפוטית   -"בן זוג" 

או של פנסיונר או מי שהחברה המנהלת הכירה בו כידוע בציבור של עמית או פנסיונר בכפוף לכך שהמוסד 

 לביטוח לאומי הכיר בו כידוע בציבור של עמית או פנסיונר;

 

בזכאותו לקצבת נכות ילדו של עמית מבוטח, שהמוסד לביטוח לאומי הכיר לראשונה  -"בן עם מוגבלות" 

( לאחר מועד הצטרפותו של אותו קצבת נכות כללית -כללית בהתאם לפרק ט' בחוק הביטוח הלאומי )להלן 

, ובלבד שאינו מסוגל לכלכל את עצמו ואין לו הכנסה כדי 21עמית לקרן אך בטרם הגיעו של הבן לגיל 

לכלכל את עצמו ואין לו הכנסה כדי מחייתו מחייתו במועד פטירת העמית או הפנסיונר וכל עוד אינו מסוגל 

כאמור. לעניין זה לא יראו כהכנסה כדי מחייתו קצבת נכות כללית של המוסד לביטוח לאומי או קצבת זקנה 

 של המוסד לביטוח לאומי;

 

ילדו של עמית מבוטח, שאינו מסוגל לכלכל את עצמו ואין לו הכנסה כדי מחייתו  -"בן נבחר עם מוגבלות" 

במועד פטירת העמית או הפנסיונר וכל עוד אינו מסוגל לכלכל את עצמו ואין לו הכנסה כדי מחייתו כאמור, 

והעמית המבוטח או הפנסיונר רכש בשלו זכות לקצבה. לעניין זה לא יראו כהכנסה כדי מחייתו קצבת נכות 

 כללית של המוסד לביטוח לאומי או קצבת זקנה של המוסד לביטוח לאומי;

 רופא הקרן, ועדה רפואית או ועדה רפואית לערעורים; -ורם רפואי" "ג 

 
לחודש העוקב לחודש  1-יחושב בחודשים מלאים כשהוא מעוגל כלפי מטה ויראו אותו כמתגבש ב -"גיל" 

 ביוני של שנת הלידה כתאריך הלידה; 30-הלידה. ככל שאין לעמית תאריך לידה בתעודת הזהות, ייחשב ה

 
. 2004-גיל פרישה מוקדמת כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד -מינימלי לקצבת זקנה" "גיל זכאות 

 ;60גיל פרישה מוקדמת עומד על גיל  -במועד אישור תקנון זה 

 
גיל פרישת  -. במועד אישור תקנון זה 2004-כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד -"גיל פרישת חובה" 

 ;67חובה עומד על גיל 

 
הגיל שבהגיע העמית המבוטח אליו יסתיים הכיסוי הביטוחי והעמית יהפוך  -תקופת הביטוח"  "גיל תום

 לעמית לא מבוטח בקרן;

 ;38-40עלות הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או נכות, כמפורט בסעיפים  -"דמי ביטוח"  

 
יתרה הצבורה של תשלומים המשולמים על ידי העמית או מעסיקו של עמית להגדלת ה -"דמי גמולים" 

 העמית בחשבונו בקרן או תשלומים שתזקוף הקרן לחשבונו של עמית נכה;
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הורה ביולוגי או מאמץ כחוק של עמית מבוטח שנפטר או הורה ביולוגי או מאמץ כחוק של בן זוג  -"הורה" 

 של עמית מבוטח שנפטר שמתקיימים בו כל אלה:

 במועד פטירתו;היה סמוך על שולחנו של העמית המבוטח  (א)  

 אינו מסוגל לכלכל את עצמו מעבודה לפי החלטת הקרן; (ב)  

 
 

גמלת  -)להלן  1980-הוא מקבל גמלה להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א (ג)

 (;הבטחת הכנסה

 
 

אין להורה הכנסה ממקור אחר, פרט לגמלת הבטחת הכנסה או קצבת נכות כללית בהתאם  (ד)

 הלאומי.לפרק ט' בחוק הביטוח 

 ;מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ -"החברה המנהלת"  

 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ; -"הממונה"  

 הוראות הדין או הוראות הממונה לפי העניין;  -"הסדר תחיקתי"  

 ;מגדל מקפת אישית -"הקרן"  

 ;מגדל מקפת משלימה -"הקרן הכללית"  

 

ועדה בת שני רופאים או יותר שאינה כוללת את רופא הקרן שקבע את ההחלטה נשוא  -"ועדה רפואית" 

הערעור, ואם ביקש העמית למנות רופא מטעמו, ועדה שתמנה שלושה רופאים שאחד מהם ימונה מטעם 

 העמית; 

 
ברה פרטית או בית חולים ועדה רפואית לענייני קרנות פנסיה שמרוכזת על ידי ח -"ועדה רפואית לערעורים" 

 בארץ המספקים שירותים של ניהול ועדות רפואיות עליונות; 

 
וכל עוד הוא מקבל קצבה  2004בינואר  1מי שהיה זכאי לקבל קצבה מהקרן לפני יום  -"זכאי קיים לקצבה" 

 כאמור;

 חודש קלנדארי, למניין הלוח הגרגוריאני; -"חודש"  

 העמית הוא עמית מבוטח בקרן; חודשים בהם -"חודשי ביטוח" 

 ;1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה -"חוק ביטוח לאומי"  

 ;2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה -"חוק קופות גמל"  

 
לחתום על הליך שבמסגרתו נדרש המועמד להיות עמית מבוטח לעבור בדיקות רפואיות,  -"חיתום רפואי" 

 הצהרת בריאות או להמציא מסמכים הנוגעים למצבו הרפואי;

 יום עסקים כהגדרתו בפרק ההגדרות של קודקס הרגולציה של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון; -"יום"  

 
מי שנקבע בצו ירושה או צו קיום צוואה שניתנו על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כיורשו של עמית  -"יורש" 

 נסיונר או כיורשו של שאיר של עמית או פנסיונר, לפי העניין;או של פ

 אחד מאלה: -"ילד"  

 
 

בנו הביולוגי או המאומץ כחוק של פנסיונר, שקצבת הזקנה חושבה על פי נתוניו, או בנו  (א)

 יום לאחר מות העמית; 300הביולוגי או המאומץ כחוק של עמית, לרבות מי שנולד תוך 

 
 

פנסיונר, שקצבת הזקנה חושבה על פי נתוניו, או בנו החורג של עמית, ובלבד בנו החורג של  (ב)

 שכל פרנסתו הייתה על העמית ערב פטירתו.

 אחד מאלה: -"יתום"  

 שנים; 21ילד של עמית שנפטר או של פנסיונר שנפטר שטרם מלאו לו  (א)  

 של עמית שנפטר.או בן נבחר עם מוגבלות בן עם מוגבלות  (ב)  
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 סך הכספים הרשומים לזכותו של עמית בקרן המתעדכנים בהתאם להוראות תקנון זה; -צבורה" "יתרה  

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד אחר שיבוא במקומו; -"מדד"  

 

לקרן,  ( האחרונה שהומצאההוראת מוטבים -מי שהעמית או הפנסיונר קבע בהודעה בכתב )להלן  -"מוטב" 

כזכאי לקבל כספים מהקרן לאחר מותו אם אין לו שאירים הזכאים לקצבת שאירים. קבע העמית או הפנסיונר 

באופן מפורש בצוואתו הסדרים באשר לחלוקת הכספים בקרן הפנסיה והצוואה כאמור נחתמה במועד 

יראו בהוראת הצוואה מאוחר לתאריך האחרון בו נתן העמית או הפנסיונר הוראת מוטבים לחברה המנהלת, 

 כהוראת מוטבים ונכסי העמית יחולקו למוטבים הקבועים בצוואה בהתאם להוראות הצוואה;

 אחד מאלה: -"מועד האירוע המזכה"  

 המועד שבו הפך העמית לנכה לפי תקנון זה ולפי קביעת הגורם הרפואי. -לגבי נכות  (א)  

 מועד הפטירה של העמית; -לגבי מוות  (ב)  

 יחיד או תאגיד שעובדיו מבוטחים בקרן, ושמפריש או שהתחייב להפריש עבורם דמי גמולים; -"מעסיק"  

 )ה( לחוק קופות גמל;23כהגדרתו בסעיף  -"מרכיב התגמולים"  

 
, שאינו מקבל קצבה קיים ואינו פנסיונר או מי שמקבל מהקרן קצבת נכות או קצבת שאירים -"מקבל קצבה" 

 ;זכאי קיים לקצבה

 

 1מי שמקבל מהקרן קצבת נכות או קצבת שאירים בגין אירוע מזכה שארע לפני יום  –"מקבל קצבה קיים" 

ואינו  2018בינואר  1שהחל לקבל קצבת זקנה לפני יום  פנסיונראו  ,ואינו זכאי קיים לקצבה 2018בינואר 

 או שאיר של אחד מהם, וכל עוד הוא זכאי לאותה קצבה.זכאי קיים לקצבה, 

 

מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצבו הבריאותי, וכתוצאה מכך אינו מסוגל  25%עמית מבוטח שלפחות  -"נכה" 

לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו במשך תקופה העולה 

ונטי ובכפוף רצופים. קביעת הנכות תהיה בהתאם להחלטת הגורם הרפואי הרלוקלנדריים ימים  90על 

 להוראות תקנון זה;

 נכה שאינו נכה מלא; -"נכה חלקי"  

 

מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצבו הבריאותי, וכתוצאה מכך אינו  75%עמית מבוטח שלפחות  -"נכה מלא" 

מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו במשך תקופה 

הרלוונטי רצופים. קביעת הנכות תהיה בהתאם להחלטת הגורם הרפואי קלנדריים ימים  90העולה על 

 ובכפוף להוראות תקנון זה;

 נכה מלא שהגורם הרפואי קבע כי התקיימו בו אחד משני אלה: –"נכה סיעודי"  

 

 

מצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, שבגינו הוא אינו  (א)

הפעולות הבאות: לקום  6פעולות מתוך  4מסוגל לבצע בכוחות עצמו פעולות יומיומיות, ולפחות 

ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על סוגרים, ולהתנייד, כהגדרת 

 פעולות אלה בהוראות שקבע הממונה לעריכת תכנית לביטוח סיעודי;

 

 

פגיעה בפעילותו הקוגניטיבית של המבוטח    –תשישות נפש   –הוא "תשוש נפש". לעניין זה  (ב)

האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך ו/או  וירידה ביכולתו

קצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן הדורשים השגחה במרבית שעות היממה, שסיבתה במצב 

 בריאותי כגון: אלצהיימר, או בצורות דמנטיות שונות.

 
כפי שיהיה במועד תשלום הקצבה הראשונה. לחוק קופות גמל,  23כהגדרתו בסעיף  -"סכום קצבה מזערי" 

 ש"ח; 4,525 -במועד אישור תקנון זה 

 
( 3)ב()13מי שרשומה לזכותו יתרה צבורה בקרן או שיש לו כיסוי ביטוחי בכפוף הוראות סעיף  -"עמית" 

 לתקנון זה;

 וות;עמית שיש לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או כיסוי ביטוחי לסיכוני מ -"עמית מבוטח"  
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 עמית שאינו עמית מבוטח;  -"עמית לא מבוטח"  

 עמית שאינו עמית פעיל; -"עמית לא פעיל"  

 עמית שמשולמים בשלו דמי גמולים לקרן; -"עמית פעיל"  

 
עמית, המשלם לקרן דמי גמולים ללא תשלום של דמי גמולים מצד מעסיק ולגבי אותם דמי  -"עמית עצמאי" 

 שכיר, בשל דמי גמולים שהופקדו לקרן ללא תשלום כנגד של דמי גמולים מצד מעסיקו;גמולים, לרבות עובד 

 
עמית שמשתלמים בעדו דמי גמולים לקרן כנגד תשלום דמי גמולים מצד מעסיקו ולגבי אותם  -"עמית שכיר" 

 דמי גמולים;

 מי שמקבל קצבת זקנה מהקרן; -"פנסיונר"  

 
מהשכר  5% -שווה לקצבה המשולמת לפנסיונר או לכלל שאיריו של עמית יחד, שסכומה  -"קצבת מינימום" 

 ש"ח; 528 -הממוצע במשק, כפי שיהיה בתוקף במועד תחילת תשלום הקצבה. במועד אישור תקנון זה 

 קצבה המשתלמת לעמית לפי אחד מאלה: -"קצבה ממקור אחר"  

 ;1995 -לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה פרק ה' )תאונות עבודה(  (א)  

 ;1959 -חוק הנכים )תגמולים ושיקום( התשי"ט  (ב)  

 ;1970 -חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל  (ג)  

 ;1981 -חוק המשטרה )נכים ונספים(, התשמ"א  (ד)  

 .1981 -הסוהר )נכים ונספים(, התשמ"א -חוק שירות בתי (ה)  

 
איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית, שמפרסם החשב הכללי של  ריבית בשל -"ריבית פיגורים" 

 מדינת ישראל מזמן לזמן;

 אלמן, יתום והורה; -"שאיר"  

 לתקנון זה; 24שיעור הכיסוי הביטוחי בהתאם להוראות סעיף  -"שיעור כיסוי ביטוחי"  

 -"שכר מבוטח"  

 

 

למרכיב התגמולים בעד העמית לקרן חלוקה של דמי הגמולים ששולמו  -לגבי עמית שכיר  (א)

 שיעור החלוקה" –)להלן  בשל חודש מסוים, בשיעור ההפקדות למרכיב התגמולים באותו החודש

 -מלשכיר  . פחת שיעור החלוקה12.5% -לא יפחת מלשכיר בכל מקרה, שיעור החלוקה  ."(לשכיר

 .12.5%לצורך החישוב על לשכיר כאמור, יעמוד שיעור החלוקה  12.5%

 

 

 -חלוקה של דמי הגמולים ששילם העמית לקרן בשל חודש מסוים ב -לגבי עמית עצמאי  (ב)

אלא אם הוכיח העמית לחברה המנהלת באמצעות אסמכתא רשמית כי שיעור ההפקדה שונה  16%

. עדכון השכר המבוטח יעשה החל מהמועד שבו הוכיח "(שיעור החלוקה לעצמאי" –)להלן  16% -מ

ואז שיעור החלוקה לעצמאי יהיה  כאמור 16% -כי שיעור ההפקדה שונה מהעמית לחברה המנהלת 

 -לא יפחת מלעצמאי , שיעור החלוקה לפי שיעור החלוקה לעצמאי עליו הודיע העמית ובכל מקרה

לצורך לעצמאי כאמור, יעמוד שיעור החלוקה  12.5% -מ לעצמאי . פחת שיעור החלוקה12.5%

 .12.5%החישוב על 

 
 

השכר  -שמשולמים על ידו או בשלו תשלומים מיותר ממקור הפרשה אחד לגבי עמית  (ג)

 המבוטח המצרפי מכל אחד ממקורות ההפרשה, שחושב לפי פסקאות )א( או )ב( לפי העניין.

 
בחודש תשלום דמי הגמולים ומוכפל במדד  1-שכר מבוטח מחולק במדד הידוע ב -"שכר מבוטח מעודכן" 

 חישוב שכר מבוטח מעודכן; בחודש שלגביו נערך 1-הידוע ב

 -"שכר קובע"  

 פעמים השכר הממוצע במשק: 3 -הגבוה מבין אלה, אך לא יותר מסכום ששווה ל 
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החודשים הרצופים האחרונים שקדמו למועד האירוע  12-ממוצע השכר המבוטח המעודכן ב (א)

חודשים רצופים, יהיה השכר הקובע  12-המזכה, ואם עמית מבוטח הוגדר ככזה למשך פחות מ

 ממוצע של השכר המבוטח המעודכן בתקופה זו. 

 

 

שקדמו למועד האירוע החודשים הרצופים האחרונים  3-ממוצע השכר המבוטח המעודכן ב (ב)

המזכה או במספר החודשים שחלפו ממועד ההצטרפות לקרן או ממועד חידוש הביטוח בקרן אם 

 חלפו פחות משלושה חודשים ממועד ההצטרפות או חידוש הביטוח;

 
 

החודשים שלפני קרות  12 -החודשים שקדמו ל 12ממוצע השכר המבוטח המעודכן ב  (ג)

 רות שקדמה להם, לפי התקופה הקצרה מבין השתיים.האירוע המזכה או בכל תקופת החב

 
לגבי עמית שלא הופקדו בשלו דמי גמולים בחודש מסוים, והעמית מבוטח בקרן בהתאם להוראות תקנון זה 

 ולהוראות ההסדר התחיקתי, יהיה השכר הקובע של העמית באותו חודש, השכר הקובע האחרון שחושב לו. 

 
)ב( לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 2השכר הממוצע כמשמעותו לפי סעיף  -"שכר ממוצע במשק" 

 לעניין גמלאות ודמי ביטוח, כפי שיהיה מעת לעת; 1995-תשנ"ה 

 
תקופה שבמהלכה לא תהיה זכאות  לכיסוי ביטוחי חלקי או מלא בקרן לפי העניין, בשל  -"תקופת אכשרה" 

 .34בסעיף  אירוע מזכה, כמפורט

  -"תקופת תשלומים מובטחים"  

 

 

חודשים ממועד הזכאות לקצבת זקנה אשר אם במהלכה  240, 180, 120, 60תקופה של  (א)

נפטר פנסיונר שרכש תקופת תשלומים מובטחים יהיו שאיריו זכאים לקבל את ההפרש בין קצבת 

 .לתום התקופה שנרכשההזקנה ששולמה לו טרם פטירתו לבין הקצבה שהם זכאים לה וזאת עד 

 התשלומים תקופת ובתום זקנה לקצבת הזכאות במועד 67 גיל על העמית של גילו עלה אם

 החודשים למספר המובטחים התשלומים תקופת תקוצר, 87 על יעלה גילו, שבחר המובטחים

 ;87 העמית גיל יהיה שבסופם

 

 

זקנה אשר אם במהלכה חודשים ממועד הזכאות לקצבת  240, 180, 120, 60תקופה של  (ב)

נפטר פנסיונר שרכש תקופת תשלומים מובטחים ושאין לו שאירים, יהיו המוטבים, ובאין מוטבים 

 .פי דין, זכאים לערך המהוון של קצבת הזקנה ששולמה לו טרם פטירתו-היורשים על

 התשלומים תקופת ובתום זקנה לקצבת הזכאות במועד 67 גיל על העמית של גילו עלה אם

 החודשים למספר המובטחים התשלומים תקופת תקוצר, 87 על יעלה גילו, שבחר המובטחים

 ;87 העמית גיל יהיה שבסופם

 

 

חודשים ממועד הזכאות לקצבת אלמן של עמית אשר אם במהלכה נפטר  240תקופה של  (ג)

קצבת  פי דין, זכאים לערך המהוון של-אלמן של עמית, יהיו המוטבים, ובאין מוטבים היורשים על

 השאירים ששולמה לו טרם פטירתו.

 תקנון הקרן, כפי שיהיה מעת לעת; -"תקנון"  

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()תשלומים לקופת גמל(,  -"תקנות תשלומים לקופת גמל"  

 ;2014-התשע"ג

 הנמוך מבין אלה: -"תקרת הפקדה חודשית"  

 פנסיה מקיפה.תקרת הפקדה חודשית לקרן  (א)  

 מכלל רכיבי השכר כפי שדיווח המעסיק בהתאם לתקנות תשלומים לקופת גמל; 22.83% (ב)  

תקרת הפקדה חודשית כהגדרתה בתקנות מס הכנסה  -"תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה מקיפה"  

 ₪;  4,326 –. במועד אישור תקנון זה 1964-)כללים לאישור וניהול קופות גמל(, התשכ"ד

 -"תשואת הקרן"  

 
 

התשואה המצטברת על נכסי הקרן העומדים כנגד התחייבויותיה לעמיתים  -לגבי עמית  (א)

 במסלול ההשקעה שבחר העמית, המחושבת בהתאם להסדר התחיקתי;
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התשואה המצטברת על נכסי הקרן העומדים כנגד התחייבויותיה  -לגבי מקבלי קצבאות  (ב)

 מקבל הקצבה, המחושבת בהתאם להסדר התחיקתי; למקבלי קצבאות במסלול ההשקעה שבחר

   

   

 פרשנות  .2

 

כל האמור בתקנון בלשון יחיד משמעו אף בלשון רבים במשמע, ולהיפך, ומילים במין זכר משמען אף  (א)

מין נקבה במשמע, ולהיפך, אלא אם יש בתקנון הוראה מפורשת אחרת, וכל האמור בתקנון יפורש בהתאם 

 התחיקתי.להוראות הסדר 

 

, 1981-לכל מונח שלא הוגדר בתקנון זה תהא המשמעות הנודעת לו בחוק הפרשנות התשמ"א (ב)

בהסדר התחיקתי או כמפורט במקומות המתאימים בתקנון, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו 

 מובן אחר.

 

הוראות ההסדר בכל נושא שאינו מוסדר בהוראות התקנון תפעל החברה המנהלת בהתאם לכל  (ג)

התחיקתי הרלוונטיות לתקנון זה, ובמקרה של סתירה ביניהן לבין הוראות התקנון תפעל החברה המנהלת 

לתיקון תקנונה בהקדם, ועד לתיקון כאמור יגברו הוראות ההסדר התחיקתי האמורות. החברה המנהלת לא 

 תקנה זכויות ולא תשלם כספים בניגוד להוראות ההסדר התחיקתי.

 הנספחים לתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. (ד) 

 חובת נאמנות וטובת העמיתים  .3

 

בניהול נכסי קופת הגמל, במתן שירות לעמיתים ובמילוי שאר תפקידיה לפי הוראות חוק קופות גמל, תפעל 

החברה המנהלת באמונה ובשקידה לטובת כל אחד מהעמיתים, לא תפלה בין הזכויות המוקנות לאותם 

 עמיתים ולא תעדיף כל ענין וכל שיקול על פני טובתם.
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  ניהול וכלליות -פרק ב' 

 ניהול הקרן  .4

 הקרן היא קרן פנסיה חדשה מקיפה, שקיבלה את אישורו של הממונה. (א) 

 
כל זכאות מכוח האמור בתקנון זה, תיקבע בהתאם לנוסח התקנון כפי שיהיה במועד האירוע המזכה  (ב)

 או במועד הפרישה, אלא אם צוין במפורש אחרת בתקנון ובנספחיו. 

 
הקרן תנוהל על ידי החברה המנהלת בהתאם לכלל הוראות ההסדר התחיקתי הרלוונטיות, והיא  (ג)

 תהיה רשאית לפעול בשם הקרן. 

 
החברה המנהלת תספק מענה לדרישות העמיתים ומקבלי הקצבאות בקרן לקבלת מידע בעל פה  (ד)

 ובכתב לגבי הזכויות והחובות הקבועות להם בתקנון זה. 

 
עמית לא יהיה זכאי לזכויות לפי תקנון הקרן רק בשל אי עמידה של החברה המנהלת בלוחות  (ה)

 הזמנים ובחובות הקבועות לה בתקנון זה.

 ההכנסה של הקרןמקורות   .5

 לנכסי הקרן יתקבלו הכספים כמפורט להלן בלבד: 

 דמי גמולים שיתקבלו בשל העמיתים בקרן, לאחר ניכוי דמי ניהול שיועברו לחברה המנהלת; (1)  

 תשואת הקרן לעמיתים; (2)  

 תשואת הקרן למקבלי קצבה; (3)  

 כספים שהתקבלו במסגרת העברת כספי עמיתים בין קופות גמל; (4)  

 ריבית פיגורים או כל ריבית אחרת, פיצויי הלנת שכר או הצמדה שיתקבלו בשל חובות לקרן; (5)  

 לתקנון; 11תשלומים ששולמו בטעות כמפורט בסעיף  (6)  

 תשלומים שהתקבלו ממבטחי משנה, לרבות החזר פרמיות עודפות; (7)  

כספים שהתקבלו בקרן מכוח פסיקה של רשות שיפוטית מוסמכת או מכוחן של הוראות  (8)  

 ההסדר התחיקתי הרלוונטיות. 

 תשלומים שחברה מנהלת רשאית להוציא מהקרן  .6

 החברה המנהלת תוכל להוציא מהקרן כספים לצורך אלה בלבד: 

לשאיריהם, למוטביהם פעמי לעמיתים, -לעמיתים או לשאיריהם, או תשלום חד תשלום קצבה (1)  

 או ליורשיהם, והכל בהתאם להוראות תקנון זה;

העברה של כספים של עמית בהתאם לבקשתו במסגרת העברת כספי עמיתים בין קופות  (2)  

 גמל;

 תשלום כספים למעסיק של עמית בקרן; (3)  

 לתקנון זה; 8דמי ניהול לחברה המנהלת בהתאם להוראות סעיף  (4)  

 פרמיות למבטח משנה; (5)  

 הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי קרן פנסיה; (6)  

כספים ששולמו מהקרן מכוח פסיקה של רשות שיפוטית מוסמכת או מכוחן של הוראות  (7)  

 ההסדר התחיקתי.
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 מבטח משנה  .7

חברה מנהלת רשאית להתקשר עם מבטח משנה לצורך רכישת ביטוח משנה כנגד הסיכונים  (א) 

 הביטוחיים בקרן.

דמי ביטוח שישולמו מהקרן למבטח משנה לטובת כיסוי ביטוחי מפני מוות ונכות לעמית בקרן, לא  (ב) 

יעלו על דמי הביטוח הנגבים מהעמית בעבור אותו כיסוי ביטוחי לפי תקנון זה, וינוכו מדמי הביטוח הנגבים 

 מהעמית. 

ם מיוחדים, כגון, סיכוני כל האמור בסעיף קטן )ב( לעיל לא יחול לגבי ביטוח משנה כנגד סיכוני (ג) 

 קטסטרופה, אסונות טבע, סיכוני מלחמה וכדו'. דמי ביטוח בשל סיכונים מיוחדים כאמור ינוכו מנכסי הקרן. 

יפורסמו בדף מרוכז  שיעור, היקף וסוג הכיסוי הביטוחי שנרכש לעמיתים בקרן אצל מבטח משנה (ד) 

 באתר האינטרנט שכתובתו: 

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx 

 דמי ניהול  .8

דמי הניהול שייגבו מעמית בקרן וממקבל קצבה לא יעלו על השיעורים המרביים הקבועים בהוראות  (א) 

 ההסדר התחיקתי, כמפורט להלן: 

 0.5%) 0.04157%שיעור חודשי שלא יעלה על  -לגבי מקבלי קצבאות, למעט זכאים קיימים  (1)  

למקבלי קצבאות בקרן; יובהר כי בחישוב שנתי(, מתוך סך הנכסים העומדים כנגד סך ההתחייבויות 

 מתוך נכסי הקרן העומדים כנגד ההתחייבויות לזכאים קיימים לקצבה לא ייגבו דמי ניהול.

 בהתאם למפורט להלן: -לגבי עמיתים  (2)  

מתוך היתרה הצבורה הרשומה לזכות העמית בקרן שיעור חודשי אחיד לכל היתרה  (א)   

 בחישוב שנתי(; 0.5%) 0.04157%הצבורה של העמית שלא יעלה על 

 ;6%מתוך דמי הגמולים המועברים לקרן בשל עמית שיעור שלא יעלה על   (ב)   

(, יכול שייגבו מכלל שאירי עמית יחד או 1בנוסף על דמי הניהול הקבועים בסעיף קטן )א() (3)  

מפנסיונר אשר זכאים לקצבה הנמוכה מקצבת מינימום, דמי ניהול נוספים מתוך הקצבה, בשיעור 

מההפרש שבין סכום קצבת מינימום לבין סכום הקצבה המשולמת לפנסיונר או  6%שלא יעלה על 

 ות המשולמות לכלל שאירי עמית, לפי העניין. לסכום הקצבא

שיעור דמי הניהול שייגבה מתוך היתרה הצבורה הרשומה לזכות עמית נכה בקרן לא יעלה על שיעור  (ב) 

 דמי הניהול שנגבה מהעמית בטרם הפך לנכה.

 ניהול ועדכון יתרה צבורה  .9

 לזכותו של כל עמית בקרן תנוהל יתרת זכאות צבורה אשר תעודכן בהתאם לכל אלה:  

 דמי גמולים שהופקדו או שנזקפו לטובת העמית לאחר שנוכו מדמי גמולים אלו דמי ניהול ; (1)  

 דמי ניהול שנגבו מהיתרה הצבורה של העמית; (2)  

 דמי ביטוח שנגבו בשל עמית מבוטח; (3)  

בתשואת הקרן בהתאם למסלול ההשקעות שבו מנוהלת יתרתו הצבורה חלקו של העמית  (4)  

 של העמית;

 כספים שמשך העמית; (5)  

 כספים שיש לנכות מיתרתו הצבורה של העמית בשל תשלומים ששולמו בטעות או שלא כדין; (6)  

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
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 כספים שהועברו אל הקרן או ממנה בעקבות בקשת עמית להעברת כספים בין קופות גמל; (7)  

 עודף או גרעון אקטוארי;שיעור  (8)  

 שמשך מעסיק של עמית; כספים (9)  

כספים שיש לנכות מיתרתו הצבורה של עמית בשל חוב בגין הלוואה שקיבל, בכפוף להוראות  (10)  

 ההסדר התחיקתי; 

כספים שיש לנכות או להוסיף ליתרה הצבורה מכוח פסיקה של רשות שיפוטית מוסמכת או  (11)  

 מכוחן של הוראות ההסדר התחיקתי. 

  חובת גילוי של העמית  .11

עמית, מקבל קצבה, שאיר, יורש או מוטב לפי תקנון זה וכן מעסיק או מעסיק לשעבר של עמית, יציגו בפני  

החברה המנהלת כל מסמך או תצהיר שיתבקשו, לשם הוכחת פרטים בטופס או בכל דרישה לתשלום לפי 

 תקנון זה. 

 תשלומים ששולמו בטעות  .11

בניגוד להוראות ההסדר התחיקתי או הוראות התקנון, קיבל אדם מהקרן זכויות או תשלומים כלשהם  (א) 

בין אם בהטעיה בין אם בתום לב, תתבטל הזכות או חלק הזכות שהושג בניגוד להוראות ההסדר התחיקתי 

או הוראות התקנון. החברה המנהלת תהיה רשאית לדרוש החזר סכומים ששולמו לו מן הקרן או לנכות 

זכותו את התשלום ששולם בניגוד להוראות ההסדר התחיקתי או מתשלום קצבה או מכל סכום שיעמוד ל

 הוראות התקנון בין מועד התשלום בפועל לבין מועד הניכוי או ההחזר.

שולם לאדם סכום כאמור בסעיף קטן )א( בניגוד להוראות ההסדר התחיקתי או הוראות התקנון,  (ב) 

רשאית החברה המנהלת לדרוש תוספת הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, 

שיועברו לנכסי הקרן. ואולם, אם הטעות הייתה של החברה המנהלת, הפרשי ההצמדה  1961-תשכ"א

 ולמו על ידי החברה המנהלת. והריבית יש

 חיים אישור והמצאת לישראל מחוץ יציאה על הודעה .א11

 ;חודשים שישה על העולה לתקופה לישראל מחוץ יציאתו על המנהלת לחברה יודיע קצבה מקבל (א) 

 לחברה ימציא, חודשים שישה על העולה רצופה לתקופה לישראל מחוץ השוהה קצבה מקבל (ב) 

 ההסדר לפי המנהלת החברה לדרישת בהתאם, שנה עד שנה חצי בכל, חיים אישור הקרן של המנהלת

 .התחיקתי

 מהקרן שמקבל מי או שאירים קצבת מהקרן שמקבל מי, פנסיונר –" קצבה מקבל, "זה סעיף לעניין (ג) 

 .נכות קצבת

 שינוי גיל  .12

או החלטה של רשות שיפוטית או שינוי ברישום הגיל לזכויות המוקנות לפי תקנון זה יעשה על יסוד פסק דין  

 מנהלית מוסמכת.
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 הצטרפות ותשלום דמי גמולים לקרן -פרק ג'   

  הצטרפות או חידוש פעילות בקרן  .13

 

חודשים מהמועד שבו  12הצטרפות לקרן או חידוש ביטוח בקרן לאחר תקופה העולה על  (א)

(, ייעשה בהתאם לבקשת הצטרפות חידוש ביטוח –הפסיק העמית להיות עמית מבוטח בקרן )להלן 

 מלאה על ידי העמית. 

 
מועד ההצטרפות או מועד חידוש הביטוח של עמית בקרן יהיה המועד שבו הושלמו כל הפעולות  (ב)

 שלהלן, לפי המאוחר:  

 קבלת בקשת הצטרפות מלאה של העמית;  (1)  

  אישור החברה המנהלת לצירוף העמית או לחידוש ביטוחו בקרן; (2)  

 העברת דמי גמולים לקרן בגין העמית בהתאם למפורט להלן: (3)  

   

התקבלו בגין העמית דמי גמולים בקרן או התקבלה  -לגבי עמית שכיר  (א)

התחייבות ממעסיקו של העמית להעברת תשלומים בגינו ובלבד שהתשלום יועבר לקרן 

 ;למועד קבלת ההתחייבותבמהלך שני החודשים העוקבים 

   

התקבלו בגין העמית תשלומים בקרן או הרשאה לחיוב  - לגבי עמית עצמאי (ב)

חשבון או אמצעי תשלום אחר, באמצעותם יופקדו תשלומים בגינו, ובלבד שהתשלום 

 יועבר לקרן במהלך החודש העוקב למועד קבלת ההרשאה או אמצעי התשלום האחר.

 

החברה המנהלת תאשר או תדחה את בקשת ההצטרפות או את בקשת חידוש הביטוח בתוך  (ג)

ימים ממועד קבלת בקשת העמית. על אף האמור, ביצעה החברה המנהלת חיתום רפואי לעמית,  14

תאשר או תדחה את בקשת ההצטרפות או את בקשת החידוש בהתאם למועדים המפורטים בסעיף 

 קטן )ד(. 

 

רשאית לבצע חיתום רפואי כתנאי להצטרפות לקרן או לחידוש ביטוח בקרן. חברה מנהלת  (ד)

החברה המנהלת תודיע לעמית על תוצאות הליך החיתום הרפואי או ההחרגות שנקבעו כמפורט בסעיף 

ימים ממועד קבלת כל המסמכים שדרשה החברה המנהלת מהעמית אגב הליך  30)ב(, וזאת עד 35

יום ממועד קבלת בקשת ההצטרפות לקרן או ממועד קבלת  90מתום החיתום הרפואי אך לא יאוחר 

בקשת חידוש הביטוח בקרן. מצאה החברה המנהלת כי אינה יכולה להודיע לעמית על תוצאות ההליך 

יום ממועד קבלת בקשת ההצטרפות או חידוש הביטוח, תעדכן את העמית אודות  90כאמור בתום 

 לכך. התמשכות הליך החיתום הרפואי והטעמים

 
ימים ממועד הצטרפותו  10חברה מנהלת תשלח לעמית הודעה על צירופו לקרן הפנסיה בתוך  (ה)

 או ממועד חידוש הביטוח בקרן.

 הצטרפות בברירת מחדל של מעסיק  .14

 

)א( לעיל חברה מנהלת רשאית להתקשר בהסכם עם מעסיק לפיו 13על אף הוראות סעיף קטן  (א)

לחוק קופות גמל אף אם לא  20כאמור בהתאם להוראות לפי סעיף יצורפו עובדים חדשים של מעסיק 

 התקבלו מהעובדים בקשות הצטרפות ובהתקיים כל התנאים הבאים:

 העובד החל בעבודתו בפועל; (1)  

  

נתקבלו בחברה המנהלת פרטי העובד הבאים: שם פרטי ומשפחה, מספר תעודת  (2)

מועד תחילת העסקת העובד, תאריך זהות, השכר בגינו יבוצעו ההפרשות, שיעור ההפקדות, 

 לידה, מין וכתובת;

 החברה המנהלת נבחרה בהתאם להוראות הממונה.   (3)  
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מועד ההצטרפות של עמית שצורף בהתאם להוראות סעיף זה יהיה במועד שבו הושלמו כל  (ב)

 (, לפי המאוחר.3)ב()13הפעולות המפורטות בסעיף קטן )א( ובסעיף 

 גמולים ממספר מקורות עמית שמופרשים בגינו דמי  .15

 
הכיסוי הביטוחי שיחול על עמית שמופרשים בגינו דמי גמולים ממספר מקורות, לרבות מעסיקים  (א)

 שונים או עבודה נוספת כעצמאי, יהיה בהתאם למסלול הביטוח האחרון שבחר.

 
גיל תחילת הכיסוי הביטוחי של עמית כאמור בסעיף קטן )א( יעמוד על הגיל שנקבע לעמית לפי  (ב)

 לתקנון זה.   33סעיף 

 תשלום דמי גמולים  .16

 דמי גמולים שיופקדו בקרן, לא יעלו על תקרת ההפקדה החודשית. 

 דמי גמולים המשתלמים בדיעבד  .17

 

התשלום ייזקפו על ידי הקרן לחודשים שבגינם דמי גמולים ששולמו בגין תקופה הקודמת למועד  (א)

שולמו, לפי הוראת המשלם בכתב. בהעדר הוראה כאמור, ייזקפו דמי הגמולים בחלוקה שווה לחודשים 

שחלפו מתחילת שנת המס שבה הופקדו הכספים או ממועד ההפקדה האחרון, התקופה הקצרה 

 דמי הגמולים.מבניהם. במניין החודשים כאמור ייכלל החודש שבו הופקדו 

 

דמי גמולים כאמור לא יקנו לעמית כיסוי ביטוחי בשל תקופה שקדמה למועד תשלומם והתקופה  (ב)

שקדמה למועד התשלום לא תבוא במניין תקופת האכשרה ולא תבוא במניין החודשים לצורך חישוב 

השכר הקובע וכן לא ינוכו בגינה עליות כיסוי ביטוחי. כמו כן, גיל תחילת הכיסוי הביטוחי של עמית 

משלם לקרן או ששולמו בגינו לקרן דמי גמולים עבור תקופה שקדמה למועד תשלומם, יהיה גיל ה

העמית במועד התשלום. האמור בסעיף קטן זה לא יחול לגבי עמית שבמועד ההצטרפות או חידוש 

)ב(, וזאת 13הביטוח ניתנה התחייבות שלו או של מעסיקו להעברת תשלומים בגינו בהתאם לסעיף 

דש העוקב למועד קבלת ההרשאה, לגבי עמית עצמאי, או ביחס לשני החודשים העוקבים ביחס לחו

 למועד ההצטרפות או חידוש הביטוח, לגבי עמית שכיר.    

 
 עמית המשלם לקרן או ששולמו בגינו לקרן דמי גמולים עבור תקופה שקדמה למועד תשלומם (ג)

 שים אשר קדמו למועד ההפקדה.לא יהיה זכאי לתשואה בגין דמי גמולים אלו, עבור החוד

 העברת הפקדות לקרן הכללית  .18

 

דמי גמולים ששולמו בשל עמית, העולים על תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה מקיפה או  (א)

על תקרת ההפקדה לנכה חלקי, או דמי גמולים ששולמו בשל נכה מלא בקרן, יועברו לחשבון על שם 

בחודש העוקב לחודש שבו בוצעה ההפקדה. דמי גמולים העמית בקרן הכללית עד ליום החמישי 

 כאמור, יועברו ישירות לקרן הכללית, ולא ייגבו בגינם דמי ניהול בקרן.

 

שיעור דמי הניהול הנגבה מן היתרה הצבורה שמקורה בתשלומים שהועברו לחשבון העמית  (ב)

העמית בקרן, אלא אם בקרן הכללית לא יעלה על שיעור דמי הניהול הנגבה מן היתרה הצבורה של 

 סוכם מפורשות עם העמית, מעסיקו או ארגון עובדים המייצג אותו שיעור דמי ניהול אחר.

 

שיעור דמי הניהול הנגבה מתוך התשלומים שהועברו לחשבון העמית בקרן הכללית לא יעלה  (ג)

ניהול על הנמוך מבין, שיעור דמי הניהול הנגבה מן התשלומים המועברים לקרן או שיעור דמי ה

המרביים בקרן הכללית, אלא אם סוכם מפורשות עם העמית, מעסיקו או ארגון עובדים המייצג אותו 

 שיעור דמי ניהול אחר.
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חברה מנהלת תודיע לעמית בכתב על העברת הכספים לקרן הכללית, דמי הניהול הנגבים ממנו  (ד)

שממנו משולמים דמי הגמולים לקרן בקרן הכללית, העדרו או קיומו של כיסוי ביטוחי בגין חלק השכר 

הכללית, ובמקרה של היעדר כיסוי ביטוחי גם על האפשרות העומדת בפני העמית לרכוש כיסוי ביטוחי 

ימים מהמועד שבו הועברו הכספים  14בשל השכר האמור בקרן הכללית ככל שניתן, וזאת בתוך 

 האמורים לראשונה לקרן הכללית.

 

 ולא( א) בסעיף לאמור בהתאם, הכללית לקרן גמולים דמי לראשונה בגינו הועברו אשר עמית (ה)

 ההשקעה מסלול הכללית בקרן עליו יחול, הכללית לקרן שיועברו הגמולים לדמי השקעה במסלול בחר

( 5) עד( 1()א)19 לסעיף בהתאם, לקרן שישולמו הגמולים דמי על שחל השקעה למסלול המקביל

 מסלול  חל לקרן בגינו המשולמים הגמולים דמי שעל כאמור עמית. הכללית הקרן ולתקנון הקרן לתקנון

 בהתאם מחדל ברירת השקעות מסלול הכללית בקרן עליו יחול(, 6()א)19 לסעיף בהתאם השקעה

 גמולים דמי העברת לאחר, מועד בכל, בקרן השקעה מסלול של שינוי. הכללית בקרן( 1()א)19 לסעיף

 להחיל העמית ביקש אם אלא, הכללית בקרן ההשקעה למסלול ביחס יחול לא, הכללית לקרן לראשונה

 .הכללית בקרן גם ההשקעה מסלול שינוי את

 

 בהתאם, שאיריו עבור מוות לסיכוני ביטוחי כיסוי על, שאירים ללא מבוטח עמית של ויתור (ו)

 וזאת הכללית בקרן חשבון העמית שם על שקיים ככל, הכללית בקרן גם יחול, 30 בסעיף לאמור

 (.30 בסעיף להגדרתה בהתאם הויתור תקופת) בקרן הויתור תקופת ליתרת בהתאם

 

 לאמור בהתאם, זוג בן עבור מוות לסיכוני ביטוחי כיסוי על, ילדים עם מבוטח עמית של ויתור (ז)

 בהתאם וזאת הכללית בקרן חשבון העמית שם על שקיים ככל, הכללית בקרן גם יחול, 31 בסעיף

 (.31 בסעיף להגדרתה בהתאם הויתור תקופת) בקרן הויתור תקופת ליתרת
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 השקעות -פרק ד' 

 מסלולי השקעה לעמיתים  .19

 
כספי העמיתים יושקעו באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים להלן, וינוהלו בהתאם למדיניות  (א)

 החברה המנהלת אשר תיקבע בכפוף להוראות הממונה ביחס לאותו מסלול:

 (, כמפורט להלן:מסלול השקעות ברירת המחדל -מסלול השקעות תלוי גיל )להלן  (1)  

   

כספי הקרן במסלול יושקעו בהתאם  - ומטה 51מגדל מקפת אישית לבני   (א)

להחלטות הנהלת החברה ועל פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בהתחשב, בין 

 .היתר, בגילאי המבוטחים במסלול והוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת

נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל, יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור 

 ;באגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתיהנכסים המושקעים 

   

כספי הקרן במסלול יושקעו בהתאם  - 61עד  51מגדל מקפת אישית לבני  (ב)

להחלטות הנהלת החברה ועל פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בהתחשב, בין 

 .היתר, בגילאי המבוטחים במסלול והוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת

נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל, יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור 

 ;הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי

   

ועד למועד הזכאות הראשון  60)מגיל  ומעלה 61מגדל מקפת אישית לבני  (ג)

כספי הקרן במסלול יושקעו בהתאם  -( 44לקבלת קצבת זקנה כהגדרתו בסעיף 

להחלטות הנהלת החברה ועל פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בהתחשב, בין 

 .היתר, בגילאי המבוטחים במסלול והוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת

לנכסים כמפורט לעיל, יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור נכסי המסלול החשופים 

 הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

  

העברת הכספים של עמית אשר הגיע לגיל העליון בטווח הגילים, ממסלול ההשקעה החל עליו 

לחודש בחודש שבו הגיע  10 -למסלול ההשקעה שחל בטווח הגילים הבא אחריו, תבוצע ב

לחודש אינו יום עסקים, תבוצע ההעברה  10 -העמית לגיל העליון שבטווח הגילים. ככל שה

לחודש. במקרה בו נודע לקרן כי העמית נפטר, ישארו  10 -ביום העסקים הראשון העוקב ל

הכספים במסלול ההשקעה כפי שהיה במועד שבו הועברה לקרן ההודעה על הפטירה כאמור 

יועברו למסלול ההשקעה שחל בטווח הגילים הבא, גם אם לפי תאריך לידתו של העמית,  ולא

 גילו מתאים לטווח הגילים הבא.

()א( עד )ג( גם אם 1)א()19על אף האמור, עמית רשאי לבחור במסלול השקעה שבסעיפים 

עה גילו אינו בטווח הגילים המתאים למסלול ההשקעה או לבקש כי לא יועבר למסלול ההשק

  המתאים לגילו עם הגיעו לגיל העליון בטווח הגילים במסלול ההשקעה החל עליו.
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נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור  – מניות מגדל מקפת אישית  (2)

מנכסי המסלול, שאינם מושקעים באג"ח  120%ולא יעלה על  75%-חשיפה שלא יפחת מ

מיועדות. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, 

ף להוראות הדין, ובכפוף בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפו

נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל, יהיו כל נכסי  לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

המסלול למעט שיעור הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר 

 התחיקתי.

טות כספי הקרן במסלול יושקעו בהתאם להחל – קצר מגדל מקפת אישית שקלי טווח (3)

מכספי  75%הנהלת החברה והוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת ובלבד שלפחות 

הקרן המנוהלים במסלול זה, שאינם מושקעים באג"ח מיועדות, יושקעו באג"ח של מדינת 

, נכסי 01/01/2016 -ישראל ופקדונות אשר הטווח לפדיון לגביהם לא יעלה על שנה. החל מ

סים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, המסלול יהיו חשופים לנכ

 75%-הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ

מנכסי המסלול, שאינם מושקעים באג"ח מיועדות. נכסי המסלול יהיו  120%ולא יעלה על 

ע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצ

לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או 

בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת 

ל למעט שיעור נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל, יהיו כל נכסי המסלו .ההשקעות

 הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל:  –אג"ח  מגדל מקפת אישית (4)

אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, 

מנכסי המסלול, שאינם מושקעים  120%ולא יעלה על  75%-יפחת מבשיעור חשיפה שלא 

באג"ח מיועדות. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות 

סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף 

החשופים לנכסים כמפורט לעיל, יהיו כל נכסי נכסי המסלול  לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

המסלול למעט שיעור הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר 

 התחיקתי.

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף  – מגדל מקפת אישית הלכה (5)

לול תהיינה בסמכותה להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במס

ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על 

פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי 

נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל, יהיו כל נכסי המסלול למעט  ההלכה היהודית.

 ר הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.שיעו

  

נכסי  -( 2016בינואר  1)שההצטרפות אליו נסגרה ביום  כללימגדל מקפת אישית  (6)

המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של 

לנכסים כמפורט לעיל, יהיו כל נכסי המסלול למעט  נכסי המסלול החשופים. ועדת ההשקעות

 שיעור הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

 

( יהיו 6יובהר כי כל המסלולים המפורטים בסעיף זה, למעט המסלול המפורט בפסקה )א() (ב)

 פתוחים להצטרפות עמיתים בכל עת.

הכספים המשמשים לכיסוי התחייבויותיה של הקרן למקבלי קצבה על אף האמור בסעיף )ב(,  (ג)

(, אף אם 6( עד )1)א()19ולזכאים קיימים לקצבה, לא ינוהלו במסלולי ההשקעה המפורטים בסעיפים 

העמית בחר במסלולי השקעה אלו לניהול יתרת הזכאות הצבורה על שמו. הכספים הנ"ל ינוהלו 

 (, לפי העניין.3( עד )1)א()20במסלולים לפי סעיפים 
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 מסלולי השקעה למקבלי קצבה  .21

 
כספי הקרן בגין מקבלי הקצבה יושקעו באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים להלן, וינוהלו  (א)

 בהתאם למדיניות החברה המנהלת אשר תיקבע בכפוף להוראות הממונה ביחס לאותו מסלול:

  

יהיו חשופים לנכסים מסוגים נכסי המסלול  – למקבלי קצבה מגדל מקפת אישית(  1)

המסלול מיועד  שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

  מקבל קצבה קיים או זכאי קיים לקצבה. -מקבל קצבה שאינו אחד מאלה ל

נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל, יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור הנכסים  

 ות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.המושקעים באגר

  

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים  –קיימים למקבלי קצבה מגדל מקפת אישית(  2)

מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. המסלול 

לעיל, יהיו כל נכסי נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט  מיועד למקבל קצבה קיימים.

המסלול למעט שיעור הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות 

 ההסדר התחיקתי.

  

נכסי המסלול יהיה חשופים לנכסים  – לקצבהלזכאים קיימים  מגדל מקפת אישית(    3)

מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. המסלול מיועד 

נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל, יהיו כל נכסי המסלול  לזכאים קיימים לקצבה.

 ות ההסדר התחיקתי.למעט שיעור הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להורא

  

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים  –למקבלי קצבה הלכה מגדל מקפת אישית(  4)

שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכללי ההלכה היהודית 

אינו ו במועד הזכאות לקבלת הקצבההמסלול מיועד למקבל קצבה שבחר במסלול זה  בלבד.

נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט  מקבל קצבה קיים או זכאי קיים לקצבה. -אחד מאלה 

לעיל, יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם 

 להוראות ההסדר התחיקתי.

  

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים  –למקבלי קצבה קיימים הלכה מגדל מקפת אישית(  5)

מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכללי ההלכה 

במועד הזכאות לקבלת היהודית בלבד. המסלול מיועד למקבל קצבה קיים שבחר במסלול זה 

למעט שיעור  נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל, יהיו כל נכסי המסלול .הקצבה

 הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

  

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ  – מניות למקבלי קצבה מגדל מקפת אישית( 6)

מנכסי המסלול, שאינם  120%ולא יעלה על  75%-ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ

מושקעים באג"ח מיועדות. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, 

ף להוראות הדין, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפו

ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. המסלול מיועד למקבל קצבה שבחר במסלול זה 

נכסי המסלול החשופים לנכסים  מקבל קצבה קיים או זכאי קיים לקצבה. -ואינו אחד מאלה 

כמפורט לעיל, יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג "ערד" 

 ם להוראות ההסדר התחיקתי.בהתא
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נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים  – למקבלי קצבה  אג"ח מגדל מקפת אישית( 7)

בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח 

המסלול, מנכסי  120%ולא יעלה על  75%-להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ

שאינם מושקעים באג"ח מיועדות. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, 

בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף 

המסלול מיועד למקבל קצבה שבחר  להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

נכסי המסלול החשופים  מקבל קצבה קיים או זכאי קיים לקצבה. -חד מאלה במסלול זה ואינו א

לנכסים כמפורט לעיל, יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג 

 "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

 
, יהיו פתוחים (7) -ו (6(, )4, )(1בפסקה )א() זה המסלולים המפורטים בסעיףרק יובהר כי  (ב)

 במועד הזכאות לקבלת הקצבה. הפנסיונרלהצטרפות 

 מסלול השקעה בהצטרפות או חידוש ביטוח  .21

 

הצטרף עמית לקרן ולא הודיע לחברה המנהלת על בחירותיו ביחס למסלולי ההשקעה  (א)

לעיל, יצורף העמית למסלול השקעות ברירת המחדל בקרן המפורט בסעיף  19המפורטים בסעיף 

 (.1)א()19

 

חידש עמית מעמדו כעמית פעיל בקרן ולא הודיע על בחירותיו ביחס למסלול ההשקעות שבו  (ב)

תנוהל יתרתו הצבורה, תנוהל היתרה הצבורה של העמית במסלול שבו נוהלה יתרתו הצבורה בטרם 

ש הפך לעמית לא פעיל בפעם האחרונה, למעט לגבי הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים ממועד החידו

 )ב(.22ואילך, אשר ינוהלו במסלול ברירת המחדל, או במסלול אחר, בהתאם להוראות סעיף 

  מעבר בין מסלולי השקעה  .22

 
עמית רשאי, מעת לעת, בהודעה לקרן, להעביר את הפקדת דמי הגמולים או את היתרה  (א)

 הצבורה, כולה או חלקה, למסלול השקעה אחר.

 

עמית יהיה רשאי להפקיד כספים למרכיב הפיצויים על אף האמור בסעיף קטן )א( לעיל,  (ב)

המשולמים על ידי מעסיק מסוים או להעביר יתרת כספי פיצויים ששולמו ע"י מעסיק מסוים למסלול 

 השקעה שאינו מסלול ברירת המחדל רק אם מתקיים אחד מאלה:

 המעסיק אישר ביצוע הפקדה או העברה לאותו המסלול; (1)  

 הפיצויים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי;העמית זכאי לכספי  (2)  

  
חל על כספי הפיצויים הסדר של זכאות ללא תנאי והתגבשה לעמית זכאות ללא תנאי  (3)

 במועד בו התקבלה בקשתו בקרן.

 

 החברה המנהלת תפרסם בדף מרוכז באתר האינטרנט שלה שכתובתו: (ג)

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx 

 את המסמכים הבאים:

 טופס בקשה למעבר בין מסלולי השקעה; (1)  

  
הנדרש ממנו לצורך טיפול בהעברת כספים בין מסלולי מסמך הנחיות לעמית ומידע  (2)

 השקעה.

 
ימים ממועד קבלת  3החברה המנהלת תעביר כספים בין מסלולי השקעה, לבקשת עמית, בתוך  (ד)

 בקשה מלאה ותקינה של העמית בחברה המנהלת.

 החברה המנהלת תיידע את העמית על ביצוע העברת הכספים. (ה) 

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
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העמית למסלול השקעה למקבלי קצבה או לא שולמו לזכאים לכך נפטר עמית ולא הועברו כספי  (ו)

בהתאם לתקנון זה, ינוהלו הכספים במסלול ההשקעות שבו נוהלו טרם פטירת העמית, ולא יועברו 

 למסלול השקעות אחר, גם אם תאריך לידתו של העמית שנפטר מתאים למסלול השקעות אחר.

 הלוואות  .23

 
הלוואות בתנאים שייקבעו מזמן לזמן על ידי החברה המנהלת הקרן רשאית להעניק לעמיתים  (א)

 ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

 

 החברה המנהלת תפרסם באתר האינטרנט שלה שכתובתו:  (ב)

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx 

 את המסמכים הבאים:

 תנאים לקבלת הלוואה מהקרן; (1) 

 
טופס בקשה לקבלת הלוואה מהקרן, לרבות הוראות לעניין אופן מילוי הבקשה ומסמכים שיש  (2)

 לצרף לבקשה.

 

  

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
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 כיסויים ביטוחיים בקרן פנסיה -פרק ה' 

  מסלולי ביטוח  .24

 
עמית רשאי לבחור, במועד הצטרפותו לקרן ובכל מועד שלאחריו, באחד ממסלולי הביטוח  (א)

 (, המפורטים בנספח ב':מסלול הביטוח -שלהלן )להלן 

  

 41לשאירים )למעט גברים המצטרפים מגיל  111%-לנכות ו 75%מסלול ביטוח  (1)

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור  -( מסלול ברירת המחדל -)להלן ומעלה( 

, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 75%המרבי שהוא 

. עמית שהצטרף החל מגיל 40, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 100%

 ך מהשיעור המרבי;ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמו 41

  

 111%-ומעלה( ו 41לנכות )למעט גברים המצטרפים מגיל  75%מסלול ביטוח  (2)

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד  - ומעלה( 47לשאירים )למעט גברים המצטרפים מגיל 

. 40, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 75%על השיעור המרבי שהוא 

, לנשים המצטרפות בכל גיל 100%שיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 

ומעלה יהא שיעור הכיסוי  41. עמית שהצטרף החל מגיל 46ולגברים המצטרפים עד גיל 

ומעלה יהא גם שיעור  47הביטוחי שלו לנכות נמוך מהשיעור המרבי ועמית שהצטרף החל מגיל 

 ירים נמוך מהשיעור המרבי;הכיסוי הביטוחי שלו לשא

  

 111%-ומעלה( ו 41לנכות )למעט גברים המצטרפים מגיל  75%מסלול ביטוח  (3)

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד  - ומעלה( 41לשאירים )למעט גברים המצטרפים מגיל 

, 100%ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא  75%על השיעור המרבי שהוא 

, ביחס לשני הכיסויים. עמית 40וזאת לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 

ולשאירים נמוך מהשיעור  ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לנכות 41שהצטרף החל מגיל 

 המרבי ביחס לכל אחד מהכיסויים;

  

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד  - לשארים 41%-לנכות  ו 75%מסלול ביטוח  (4)

, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור 75%על השיעור המרבי שהוא 

 , בכל גיל הצטרפות;40%הנמוך ביותר שהוא 

  

 45לשארים )למעט גברים המצטרפים מגיל  111%-לנכות ו 37.5%ביטוח מסלול  (5)

, בכל 37.5%במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא  - ומעלה(

, לנשים 100%גיל הצטרפות ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 

ומעלה יהא  45. עמית שהצטרף החל מגיל 44המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 

 שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי; 

  

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד  - לשאירים 41%-לנכות ו 37.5%מסלול ביטוח  (6)

, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על 37.5%על השיעור הנמוך ביותר שהוא 

 , בכל גיל הצטרפות;40%השיעור הנמוך ביותר שהוא 

  

 41)למעט גברים המצטרפים מגיל  לנכות 75%, 61מסלול ביטוח לפורשים עד גיל  (7)

במסלול זה העמית  - ומעלה( 49לשאירים )למעט גברים המצטרפים מגיל  111%-ו ומעלה( 

. שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור 60מבוטח בכיסוי ביטוחי לנכות ולשאירים עד הגיעו לגיל 

שיעור הכיסוי  .40לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל , 75%המרבי שהוא 

, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים 100%עור המרבי שהוא לשאירים עומד על השי

ומעלה, יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו  41עמית שהצטרף החל מגיל . 48המצטרפים עד גיל 

ומעלה, יהא שיעור הכיסוי הביטוחי  49עמית שהצטרף החל מגיל לנכות נמוך מהשיעור המרבי ו

 שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי. 
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במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על – עם מוגבלותנבחר בן ביטוח למסלול  (8)

. שיעור 38 ולגברים המצטרפים עד גיל גיל בכל, לנשים המצטרפות 75%השיעור המרבי שהוא 

, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים 100%הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 

ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו  39 ל מגיל. עמית שהצטרף הח43 המצטרפים עד גיל

ומעלה יהא גם שיעור הכיסוי  44 לנכות נמוך מהשיעור המרבי ועמית שהצטרף החל מגיל

הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי. בנוסף במסלול זה יתווסף כיסוי לבן נבחר עם 

 ;מוגבלות

כתנאי לבחירת עמית במסלול זה, ימציא העמית לקרן בכתב, במועד הבחירה, את שמו ומספר 

הזהות של הבן הנבחר עם המוגבלות, מין, תאריך לידה ופרטים נוספים, כפי שיידרשו על ידי 

 (.1כאמור בסעיף )ברירת המחדל הקרן. לא העביר העמית הפרטים כאמור, יחול עליו מסלול 

  

 אישיביטוח מסלול  (9)

מתוך השיעורים  ית שאיריםית נכות ושיעור פנסיבשיעור פנסיבמסלול זה עמית רשאי לבחור 

 המפורטים להלן:

 ;75%, 62.5%, 50%, 37.5% –לגבי כיסוי ביטוחי לנכות אחד מאלה  (1)

 .100%, 80%, 60%, 40% –לגבי כיסוי ביטוחי לשאירים אחד מאלה  (2)

לנכות ושיעור הכיסוי הביטוחי שבחר לשאירים, לא בכל מקרה שיעור הכיסוי הביטוחי שבחר 

וגיל תום  לפי גיל תחילת הכיסוי הביטוחי של העמית (9)-יעלו על השיעורים כמפורט בנספח ב

 .תקופת הביטוח שבחר

הכיסוי יחול עליו שיעור הביטוחי, לנכות או לשאירים, כיסוי ה ישיעוררק אחד מ העמיתבחר 

באותו כיסוי ביטוחי, המתאים הגבוה האפשרי הביטוחי, שלא נבחר, לפי שיעור הכיסוי הביטוחי 

 .   לגיל תחילת הכיסוי הביטוחי של העמית וגיל תום תקופת הביטוח שבחר

יחול עליו מסלול שאירים, כיסוי ביטוחי לנכות ובשיעור כיסוי ביטוחי לבשיעור  העמיתלא בחר 

 (.1מור בסעיף )ברירת המחדל כא

 תום תקופת הביטוח  .25

 
ובלבד  67או  64, 62, 60עמית רשאי לבחור את גיל תום תקופת הביטוח מבין הגילאים הבאים  (א)

 שהוא לא יפחת מגיל זכאות מינימאלי לקצבת זקנה ולא יעלה על גיל פרישת חובה.

 

בקרן. עם זאת,  בהגיעו לגיל תום תקופת הביטוח יהיו זכויות העמית כשל עמית לא מבוטח (ב)

רשאי העמית לרכוש ביטוח בכפוף לתנאי התקנון ובלבד שגיל תום תקופת הביטוח לא יעלה על גיל 

 פרישת חובה.

 קצבת נכות מתפתחת  .26

 

עמית רשאי לרכוש כיסוי ביטוחי נוסף לפיו אם יהיה זכאי לקצבת נכות בהתאם להוראות פרק קצבת 

(, בכפוף קצבת נכות מתפתחת -)להלן  2%נכות, תוגדל קצבת הנכות שתשולם לו בשיעור שנתי של 

 לאישור החברה המנהלת ולהוראות תקנון זה. 

 קצבת נכות כפולה  .27

 

כיסוי ביטוחי נוסף לתשלום קצבת נכות בשיעור כפול במהלך שני חודשי הכיסוי הביטוחי לנכות יכלול 

על אף האמור עמית יהא רשאי לוותר על כיסוי  (.קצבת נכות כפולה -הקצבה הראשונים )להלן 

 . ויתר עמית כאמור, לא ייגבובאמצעות הודעה לחברה המנהלת, וזאת הביטוחי לקצבת נכות כפולה

 לחודש העוקב למועד קבלת הודעתו בחברה. 1 -מהעמית דמי ביטוח בשל כיסוי זה וזאת החל מה
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 כיסוי ביטוחי לעמית בעת הצטרפות או חידוש ביטוח  .28

 

חודשים מהמועד שבו  12הצטרף עמית לקרן או חידש ביטוח בקרן לאחר תקופה העולה על  (א)

הפסיק להיות עמית פעיל בקרן, ולא הודיע לחברה המנהלת על בחירותיו ביחס לאפשרויות הכיסוי 

 (:מסלול ברירת המחדל -הביטוחי לפי פרק זה, יבוטח העמית בהתאם לתנאים אלה )להלן 

  

הביטוחי של העמית לנכות ושארים יקבעו לפי גיל תחילת הכיסוי הביטוחי שיעורי הכיסוי  (1)

( 1)א()24ומינו של העמית, בהתאם לשיעורים הקבועים במסלול ברירת המחדל כאמור בסעיף 

 המפורט בנספח ב';

 לגבר ולאישה. 67גיל תום תקופת הביטוח יעמוד על גיל  (2)  

 .27לקצבת נכות כפולה כאמור בסעיף הכיסוי הביטוחי יכלול כיסוי ביטוחי נוסף  (3)  

 

חודשים מהמועד שבו הפסיק  12חידש עמית את מעמדו כעמית מבוטח בקרן בטרם חלפו  (ב)

להיות עמית פעיל בפעם האחרונה, ולא הודיע על בחירותיו ביחס להיקף הכיסוי הביטוחי, יבוטח 

 העמית בכיסוי הביטוחי שהיה לו בטרם הפך לעמית לא מבוטח. 

 על כיסוי ביטוחיויתור   .29

 

רשאי לוותר על כיסוי ביטוחי לנכות ו/או לשאירים באמצעות הודעה  60עמית מבוטח שהגיע לגיל 

לחברה המנהלת. ויתר עמית מבוטח כאמור, לא ייגבו מהעמית דמי ביטוח החל מהחודש העוקב למועד 

 ין הכיסוי הביטוחי שוויתר עליו. שבו התקבלה הודעתו ומעמדו בקרן יהיה כשל עמית לא מבוטח, לעני

 ויתור על כיסוי ביטוחי לשאירים של עמית מבוטח  .31

 

(, רשאי שאירים -עמית מבוטח ללא שאירים למעט שאיר שהוא הורה )להלן בסעיף זה ( 1) (א)

חודשים  24לוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות עבור שאיריו למשך תקופה שלא תעלה על 

( וזאת באמצעות הגשת בקשה לחברה המנהלת. תקופת הוויתור -)להלן בסעיף זה 

בתקופה זו יהיה העמית מבוטח בכיסוי ביטוחי לסיכוני נכות בלבד )לרבות שאירי נכה( 

במסלול שבחר. בתום תקופת הוויתור, העמית יהיה רשאי להודיע כי הוא ממשיך לוותר על 

 ו שאירים. הכיסוי הביטוחי לשאירים, למשך תקופות ויתור נוספות, כל עוד אין ל

בחידוש הכיסוי הביטוחי לשאירים, בתום תקופת הויתור, חודשי הביטוח הרצופים ( 2)

האחרונים בתקופת הויתור יבואו במניין תקופת האכשרה למקרה של זכאות לפנסיית 

שמירת רציפות תקופת  –בגין פטירת העמית המבוטח לאחר החידוש )להלן  שאירים

 (.אכשרה בשל תקופת הויתור

שמירת רציפות תקופת האכשרה בשל תקופת לבחור בביטול על אף האמור, עמית רשאי  (3)

 הויתור.

( עמית שבחר בביטול שמירת רציפות תקופת האכשרה בשל תקופת הויתור לפי סעיף 4)

( והודיע לקרן כי הוא מבקש לחדש את שמירת רציפות תקופת האכשרה בתקופת 3)א()30

( החל 2)א()30(, תימנה תקופת האכשרה לעניין סעיף 2)א()30, לפי סעיף לשאיריםהויתור 

 ממועד קבלת ההודעה על החידוש כאמור.

 

ויתר עמית כאמור, לא ייגבו מהעמית דמי ביטוח בשל כיסוי ביטוחי למקרה מוות למעט דמי  (ב)

לא הודיע עמית שויתר על כיסוי ביטוחי ו ביטוח בשל מוות כנכה, החל מהחודש העוקב למועד הודעתו.

ייגבו מהעמית גם  ,שמירת רציפות תקופת האכשרה בשל תקופת הויתוראת  הוא מבקש לבטללקרן כי 

 דמי ביטוח לשמירת רציפות תקופת האכשרה בשל תקופת הויתור.
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הסתיימה תקופת הוויתור או שהתקבלה בחברה המנהלת הודעה בכתב מהעמית כי הוא  (ג)

ביטוחי לשאירים, יהיה העמית מבוטח במסלול הביטוח או מבקש להפסיק את הוויתור על הכיסוי ה

בשיעור הכיסוי הביטוחי, שהיה לו בטרם הסתיימה תקופת הוויתור או בטרם התקבלה הודעה על 

הפסקת הוויתור, לפי העניין. הביטוח יחל בחודש העוקב לחודש שבו הסתיימה תקופת הוויתור או 

 עמית.לחודש שבו קיבלה החברה המנהלת את הודעת ה

 

עד חודש לפני תום תקופת הוויתור אך לא יותר משלושה חודשים לפני תום תקופה זו, תשלח  (ד)

החברה המנהלת לעמית הודעה המתריעה בפניו על תום תקופת הוויתור, ובה יוצג לעמית כי אם יבחר 

ביטוח בהתאם. שלא להאריך את תקופת הוויתור, יהיה מבוטח בכיסוי ביטוחי לשאירים וייגבו ממנו דמי 

כמו כן, יפורטו בהודעה הפעולות שעל העמית לבצע לשם הארכת תקופת הוויתור על כיסוי ביטוחי 

 לשאירים. להודעה יצורף טופס להארכת תקופת הוויתור על כיסוי ביטוחי לשאירים.

 

עמית שנישא או שנולד לו ילד במהלך תקופת הוויתור, יהיו שאיריו זכאים לקצבת שאירי עמית  (ה)

יום ממועד הנישואים או ממועד הלידה, לפי העניין, ובלבד שהעמית  90מבוטח אם העמית נפטר בתוך 

 היה עמית מבוטח במועד הפטירה.

 

שאירי עמית שוויתר על כיסוי ביטוחי לשאירים והחברה המנהלת לא קיבלה הודעה בעניינם  (ו)

או ממועד הלידה, יהיו זכאים לקצבת ימים או יותר ממועד הנישואים  90כמפורט בסעיף קטן )ג( וחלפו 

 שאירי עמית לא מבוטח.

  

 ויתור על כיסוי ביטוחי לבן זוג  .31

 

עמית עם ילדים וללא בן זוג רשאי, במסגרת מסלול הביטוח שבחר, לוותר על כיסוי ביטוחי ( 1) (א)

 24( למשך תקופה שלא תעלה על כיסוי ביטוחי לבן זוג -לסיכוני מוות עבור בן זוג )להלן 

(, וזאת באמצעות הגשת בקשה לחברה תקופת הוויתור -חודשים )להלן בסעיף זה 

המנהלת. בתקופה זו יהיה העמית מבוטח בכיסוי ביטוחי לסיכוני נכות )לרבות שאירי נכה( 

ה ובכיסוי ביטוחי לשאירים למעט כיסוי ביטוחי לבן זוג. בתום תקופת הוויתור, העמית יהי

רשאי להודיע כי הוא ממשיך לוותר על הכיסוי הביטוחי לבן זוג, למשך תקופות ויתור 

 נוספות, כל עוד אין לו בן זוג.

בחידוש הכיסוי הביטוחי לבן זוג, בתום תקופת הויתור, חודשי הביטוח הרצופים האחרונים (  2)

בתקופת הויתור יבואו במניין תקופת האכשרה למקרה של זכאות לפנסיית שאירים לבן זוג 

שמירת רציפות תקופת אכשרה בשל  –בגין פטירת העמית המבוטח לאחר החידוש )להלן 

 (.לבן זוג תקופת הויתור

, עמית רשאי לבחור בביטול שמירת רציפות תקופת (2)א()31בסעיף  על אף האמור( 3)

  האכשרה בשל תקופת הויתור לבן זוג.

( עמית שבחר בביטול שמירת רציפות תקופת האכשרה בשל תקופת הויתור לבן זוג לפי 4)

( והודיע לקרן כי הוא מבקש לחדש את שמירת רציפות תקופת האכשרה 3)א()31סעיף 

לעניין סעיף  (, תימנה תקופת האכשרה2)א()31לפי סעיף  ,קופת הויתור לבן זוגבת

  ( החל ממועד קבלת ההודעה על החידוש כאמור.2)א()31

 

ויתר עמית כאמור על כיסוי ביטוחי לבן זוג, לא ייגבו מהעמית דמי ביטוח בשל כיסוי ביטוחי לבן  (ב)

זוג למעט דמי ביטוח בשל כיסוי ביטוחי לבן זוג במקרה של מוות כנכה, החל מהחודש העוקב למועד 

רת רציפות לא הודיע לקרן כי הוא מבקש לבטל את שמישויתר על כיסוי ביטוחי לבן זוג ועמית הודעתו. 

תקופת האכשרה בשל תקופת הויתור לבן זוג, ייגבו מהעמית גם דמי ביטוח לשמירת רציפות תקופת 

 האכשרה בשל תקופת הויתור לבן זוג.
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הסתיימה תקופת הוויתור או שהתקבלה בחברה המנהלת הודעה בכתב מהעמית כי הוא   (ג)

העמית מבוטח במסלול הביטוח או  מבקש להפסיק את הוויתור על הכיסוי הביטוחי לבן זוג, יהיה

בשיעור הכיסוי הביטוחי, שהיה לו בטרם הסתיימה תקופת הוויתור או בטרם התקבלה הודעה על 

הפסקת הוויתור, לפי העניין. הביטוח יחל בחודש העוקב לחודש שבו הסתיימה תקופת הוויתור או 

 לחודש שבו קיבלה החברה המנהלת את הודעת העמית.

 

תום תקופת הוויתור אך לא יותר משלושה חודשים לפני תום תקופה זו, תשלח  עד חודש לפני (ד)

החברה המנהלת לעמית הודעה המתריעה בפניו על תום תקופת הוויתור, ובה יוצג לעמית כי אם יבחר 

שלא להאריך את תקופת הוויתור, יהיה מבוטח בכיסוי ביטוחי לבן זוג וייגבו ממנו דמי ביטוח בהתאם. 

ורטו בהודעה הפעולות שעל העמית לבצע לשם הארכת תקופת הוויתור על כיסוי ביטוחי לבן כמו כן, יפ

 זוג. להודעה יצורף טופס להארכת תקופת הוויתור על כיסוי ביטוחי לבן זוג.

 
עמית שנישא במהלך תקופת הוויתור, יהיו שאיריו זכאים לקצבת שאירי עמית מבוטח אם  (ה)

 נישואים, ובלבד שהעמית היה עמית מבוטח במועד הפטירה.יום ממועד ה 90העמית נפטר בתוך 

 

אלמן של עמית שוויתר על כיסוי ביטוחי לבן זוג והחברה המנהלת לא קיבלה הודעה בעניינו  (ו)

ימים או יותר ממועד הנישואים, לא יהיה זכאי לקצבת שאירים  90כמפורט בסעיף קטן )ג(, וחלפו 

עמית כאמור שאיר יחיד של העמית, יהיה זכאי האלמן לקצבת מהקרן. על אף האמור, היה האלמן של 

 שאירי עמית לא מבוטח בכפוף לתקנון זה.

 
בתקופת הוויתור, דמי הביטוח שישלם העמית יחושבו כך ששיעור הכיסוי הביטוחי ליתומים  (ז)

 .100%יעמוד על 

 שינוי הכיסוי הביטוחי  .32

 

לעיל וכן  24עמית רשאי לשנות את מסלול הביטוח שבחר למסלול ביטוח אחר כמפורט בסעיף  (א)

באמצעות הגשת בקשה לחברה המנהלת, ובלבד להוסיף או לגרוע כיסויים ביטוחיים לפי פרק זה 

  ובכפוף להוראות תקנון זה.  39שעלות הכיסוי הביטוחי לא עולה על תקרת דמי הביטוח כאמור בסעיף 

 

שינוי היקף הכיסוי הביטוחי ייכנס לתוקף ביום הראשון של החודש העוקב לחודש שבו התקבלה  (ב)

בקשת העמית. על אף האמור, במקרה שבו נדרש העמית לעבור חיתום, ייכנס השינוי לתוקף ביום 

 הראשון של החודש העוקב לחודש שבו אושרה בקשתו על ידי החברה המנהלת.

 ישנה את גיל תחילת הכיסוי הביטוחי של העמית. מעבר בין מסלולי ביטוח לא (ג) 

  

 גיל תחילת הכיסוי הביטוחי  .33

 

גיל העמית המבוטח לצורך הגדרת שיעור הכיסוי הביטוחי יקבע בשנים שלמות, כשהוא מעוגל  (א)

גיל תחילת הכיסוי  –כלפי מטה, בהתאם לגיל העמית במועד המאוחר מבין אלה )בתקנון זה 

 (: הביטוחי

 ההצטרפות לקרן;מועד  (1)  

  
מועד חידוש מעמד העמית כעמית מבוטח לאחר הפסקת תשלום דמי גמולים להגדלת  (2)

 חודשים; 12היתרה הצבורה בקרן לתקופה העולה על 

  
מועד ההפקדה הראשונה שלאחר מועד משיכת כספים או העברת כספים למעט משיכת  (3)

 כספי פיצויים. 

 מועד קבלת קצבת זקנה בשל חלק או מלוא היתרה הצבורה של העמית בקרן.  (4)  
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במקרה שבו כתוצאה משינוי גיל תחילת הכיסוי הביטוחי של עמית, חרגה עלות הכיסוי הביטוחי  (ב)

וחל שינוי בהיקף הכיסוי הביטוחי, תישלח לעמית הודעה על  39מתקרת דמי הביטוח כאמור בסעיף 

 טוחי, בהתאם למסלול הביטוח שבו הוא מבוטח.הקטנת היקף הכיסוי הבי

 תקופת אכשרה  .34

 

 60על עמית שהצטרף לקרן או חידש מעמדו בקרן כעמית מבוטח, תחול תקופת אכשרה למשך  (א)

חודשי ביטוח רצופים החל מחודש ההצטרפות או חידוש הביטוח, לפי המאוחר, ועד למועד האירוע 

המזכה. תקופת האכשרה כאמור תחול בשל אירוע מזכה הנובע מתאונה, מחלה, מום או כל מצב רפואי 

החלו, לפי קביעת הגורם הרפואי, לפני מועד הצטרפות העמית לקרן או לפני חידוש מעמדו  שאירעו או

 כעמית מבוטח בקרן, לפי המאוחר. 

 

 12על אף האמור, על עמית שהצטרף לקרן או חידש ביטוח בקרן, תחול תקופת אכשרה למשך  (ב)

המאוחר, בשל אירוע מזכה חודשי ביטוח רצופים החל מחודש ההצטרפות או חידוש הביטוח, לפי 

 הנובע מהתאבדות או ניסיון התאבדות.

 

 60על עמית שמשך או העביר כספים ממרכיב התגמולים בקרן תחול תקופת אכשרה של  (ג)

חודשי ביטוח רצופים החל ממועד תשלום דמי הגמולים הראשון שלאחר המשיכה או העברת הכספים, 

 הנובע מפטירת העמית, לרבות פטירת עמית נכה. לגבי הסכום שנמשך או הועבר, בשל אירוע מזכה

 

על עמית מבוטח שהיקף הכיסוי הביטוחי שלו בקרן הורחב, בהתאם לעילות המפורטות להלן,  (ד)

חודשי ביטוח רצופים החל מהמועד שבו הורחב הכיסוי הביטוחי ועד  60תחול תקופת אכשרה למשך 

חלק בכיסוי הביטוחי שהורחב, בשל אירוע למועד האירוע המזכה. תקופת האכשרה תחול לגבי אותו 

מזכה הנובע מתאונה, מחלה, מום או כל מצב רפואי שאירעו או החלו, לפי קביעת הגורם הרפואי, לפני 

 הרחבת הכיסוי הביטוחי:

. שיעור הגידול בשכר 15%גידול ריאלי בשכר הקובע של עמית בשיעור העולה על  (1)  

החודשים שקדמו למועד  60הקובע בכל חודש במהלך הקובע יחושב לפי היחס שבין השכר 

 החודשים שקדמו לאותו חודש; 12 -האירוע המזכה לבין השכר הקובע הממוצע ב

 הגדלת שיעור הכיסוי הביטוחי; (2)  

 דחיית גיל תום תקופת הביטוח;  (3)  

 הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול קצבת נכות מתפתחת; (4)  

 שיכלול קצבת נכות כפולה;הגדלת הכיסוי הביטוחי כך  (5)  

הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול גם כיסוי ביטוחי לשאירים, לגבי עמית שוויתר על  (6)  

לפי  ,וביטל את שמירת רציפות תקופת האכשרה בשל תקופת הויתור כיסוי ביטוחי לשאירים

 ; )א(30סעיף 

לגבי עמית שוויתר על כיסוי הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול גם כיסוי ביטוחי לבן זוג,  (7)  

לפי  ,וביטל את שמירת רציפות תקופת האכשרה בשל תקופת הויתור לבן זוג ביטוחי לבן זוג

 .)א(31סעיף 

 חיתום רפואי  .35

 חברה מנהלת רשאית לבצע חיתום רפואי במקרים אלה בלבד: (א) 

 הצטרפות לקרן; (1)  

 חידוש ביטוח בקרן; (2)  

 ;15%עמית בשיעור העולה על גידול ריאלי בשכר המבוטח של  (3)  
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 הגדלת שיעור הכיסוי הביטוחי; (4)  

 דחיית גיל תום תקופת הביטוח; (5)  

 הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול קצבת נכות מתפתחת; (6)  

 הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול קצבת נכות כפולה; (7)  

 

עמית שוויתר על הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול גם כיסוי ביטוחי לשאירים, לגבי  (8) 

וביטל את שמירת רציפות תקופת האכשרה בשל תקופת הויתור, לפי  כיסוי ביטוחי לשאירים

 ;  )א(30סעיף 

 

כיסוי ביטוחי לבן זוג, לגבי עמית שוויתר על כיסוי  הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול גם (9) 

וביטל את שמירת רציפות תקופת האכשרה בשל תקופת הויתור לבן זוג, לפי  ביטוחי לבן זוג

 . )א(31סעיף 

 

בהתאם לתוצאות חיתום רפואי שנערך לפי סעיף קטן )א(, חברה מנהלת רשאית לדחות בקשה  (ב)

של עמית להצטרף לקרן, לחדש כיסוי ביטוחי בקרן או להרחיב את הכיסוי הביטוחי בקרן, וכן רשאית 

להחריג מהכיסוי הביטוחי או מהרחבתו, לפי העניין, כל מצב רפואי, לרבות מחלה, תאונה או מום 

עו או החלו, לפי קביעת הגורם הרפואי, לפני מועד ההצטרפות, החידוש או הרחבת הכיסוי שאיר

 הביטוחי, לפי העניין. 

 

החברה המנהלת תודיע לעמית על תוצאות הליך החיתום הרפואי או ההחרגות שנקבעו  (ג)

ימים ממועד קבלת כל המסמכים שדרשה החברה המנהלת מהעמית  30כמפורט בסעיף זה, וזאת עד 

יום ממועד קבלת בקשת העמית להצטרפות, חידוש  90אגב הליך החיתום הרפואי ולא יאוחר מתום 

ביטוח או הרחבת הכיסוי הביטוחי, לפי העניין. מצאה החברה המנהלת כי אינה יכולה להודיע לעמית 

יום ממועד קבלת בקשת העמית להצטרפות, לחידוש הביטוח או  90על תוצאות ההליך כאמור בתום 

רחבת הכיסוי הביטוחי, לפי העניין, תעדכן את העמית אודות התמשכות הליך החיתום הרפואי לה

 והטעמים לכך. 

 ארכת ביטוח  .36

 

כיסוי ביטוחי לעמית שחדל להיות עמית פעיל בקרן יישמר לתקופה של חמישה חדשים מלאים  (א)

התקופה האמורה יראו (. במהלך ארכת ביטוח -ורצופים מהמועד שבו חדל להיות עמית פעיל )להלן 

את העמית כעמית מבוטח לכל דבר ועניין והוא יהיה מבוטח בהתאם לשכר הקובע ולהיקף הכיסוי 

 הביטוחי אשר היו לו בטרם הופסק תשלום דמי הגמולים.

 

דמי ביטוח בעד ארכת הביטוח ייגבו מתוך רכיב התגמולים ביתרתו הצבורה של העמית; על אף  (ב)

האמור, עמית רשאי להפקיד לקרן סכום בגובה דמי הביטוח וזאת במקום גבית דמי הביטוח ממרכיב 

 התגמולים. 

 
על אף האמור בסעיף קטן )א( ארכת ביטוח תפסק ביום הראשון לחודש העוקב בו ארע אחד  (ג)

 מהמקרים הבאים, לפי המוקדם:

  
( ג)36 בסעיף האמור אף על, בקרן העמית בשל גמולים דמי הפקדות חודשו בו במקרה (1)

 ;הגמולים דמי הפקדות חודשו בו בחודש תפסק הביטוח ארכת

  
העמית משך כספים ממרכיב התגמולים או העביר כספים לקרן אחרת, לאחר שחדל  (2)

 להיות עמית פעיל; 

 הגיש בקשה להפסיק את ניכוי התשלום עבור ארכת ביטוח;העמית  (3)  

  
לא קיימת ברכיב התגמולים שבחשבונו של העמית יתרה צבורה מספקת למימון עלות  (4)

 הכיסוי הביטוחי והעמית לא העביר תשלומים לכיסוי עלות הכיסוי הביטוחי;

 פטירת העמית; (5)  
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 העמית הגיע לגיל תום תקופת הביטוח; (6)  

 העמית החל לקבל קצבת נכות מלאה או קצבת זקנה מהקרן;  (7)  

 

לגבי עמית אשר נקבעה לו נכות חלקית, תחול ארכת הביטוח החל במועד שבו אושרה זכאותו  (ד)

של העמית לקבלת קצבת נכות חלקית. בתקופת ארכת הביטוח העמית יהיה מבוטח לגבי חלק השכר 

ם להיקף הכיסוי הביטוחי אשר היה לו בטרם הפך הקובע שהעמית לא זכאי בשלו לקצבת נכות ובהתא

 לנכה בקרן. 

 

לגבי עמית נכה שחלה הפחתה בדרגת הנכות שנקבעה לו, ולגבי חלק השכר הקובע שהופחת,  (ה)

תחול ארכת הביטוח החל במועד תחילת ההפחתה. בתקופת ארכת הביטוח העמית יהיה מבוטח לגבי 

 חלק השכר הקובע שהופחת ובהתאם להיקף הכיסוי הביטוחי שהיה לו בטרם הפך לנכה. 

 

הקרן  -עמית מבוטח בקרן פנסיה חדשה מקיפה נוספת )להלן  עמית בארכת ביטוח שהוא (ו)

( בשל אותו שכר קובע, ואירע אירוע ביטוחי המזכה את העמית או שאיריו בקצבה הן מהקרן הנוספת

מהקרן או תשולם לשאיריו קצבת שאירים, לפי העניין, והן מהקרן הנוספת, תשולם לו קצבת נכות 

אם נקבע שהעמית או כל אחד משאיריו בנפרד זכאים מהקרן  הנוספת, וממנה בלבד. על אף האמור,

הנוספת לקצבה נמוכה מהקצבה לה הם זכאים מהקרן, ישולם להם מהקרן ההפרש שבין הקצבה בקרן 

 הנוספת לקצבה לה זכאים מהקרן.

 הסדר ביטוח  .37

 

לרבות עמית בתקופת ארכת ביטוח רשאי להורות לחברה המנהלת לגבות דמי  מבוטחעמית  (א)

ביטוח ממרכיב התגמולים ביתרה הצבורה או לחלופין להפקיד לקרן סכום בגובה דמי הביטוח, לצורך 

הסדר  -שמירה על היקף הכיסוי הביטוחי שבו היה מבוטח בטרם חדל להיות עמית פעיל בקרן )להלן 

הסדר הביטוח יראו את העמית כעמית מבוטח לכל דבר ועניין והוא יהיה  (. במהלך תקופתביטוח

 מבוטח בהתאם לשכר הקובע ולהיקף הכיסוי הביטוחי אשר היו לו בטרם הופסק תשלום דמי הגמולים.

 

 24הסדר ביטוח ייעשה לא יאוחר מתום תקופת ארכת הביטוח, והוא יחול במשך תקופה של עד  (ב)

בו חדל להיות עמית פעיל, או עד תום תקופה השווה לתקופת רציפות  חודשים רצופים החל מהמועד

חודשים. יובהר כי תקופת הסדר הביטוח כוללת  24ההפקדות האחרונה, אם היה עמית פעיל פחות מ 

 את תקופת ארכת הביטוח.

 
)ב(, הסדר ביטוח ייפסק ביום הראשון לחודש העוקב בו -על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו (ג)

 אחד מהמקרים הבאים, לפי המוקדם:ארע 

  
( ג)37 בסעיף האמור אף על, בקרן העמית בשל גמולים דמי הפקדות חודשו בו במקרה (1)

 ;הגמולים דמי הפקדות חודשו בו בחודש יפסק הביטוח הסדר

  
העמית משך כספים ממרכיב התגמולים או העביר כספים לקרן אחרת, לאחר שחדל  (2)

 להיות עמית פעיל;

 ביקש להפסיק את ניכוי התשלום עבור הסדר הביטוח;העמית  (3)  

  
לא קיימת ברכיב התגמולים שבחשבונו של העמית יתרה צבורה מספקת למימון עלות  (4)

 הכיסוי הביטוחי והעמית לא העביר תשלומים לכיסוי עלות הכיסוי הביטוחי;

 פטירת העמית;  (5)  

 העמית הגיע לגיל תום תקופת הביטוח; (6)  

 לקבל קצבת נכות מלאה או קצבת זקנה מהקרן;העמית החל  (7)  
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הקרן  -עמית בהסדר ביטוח שהוא עמית מבוטח בקרן פנסיה חדשה מקיפה נוספת )להלן  (ד)

( בשל אותו שכר קובע, ואירע אירוע ביטוחי המזכה את העמית או שאיריו בקצבה הן מהקרן הנוספת

מהקרן או תשולם לשאיריו קצבת שאירים, לפי העניין, והן מהקרן הנוספת, תשולם לו קצבת נכות 

הנוספת, וממנה בלבד. על אף האמור, אם נקבע שהעמית או כל אחד משאיריו בנפרד זכאים מהקרן 

הנוספת לקצבה נמוכה מהקצבה לה הם זכאים מהקרן, ישולם להם מהקרן ההפרש שבין הקצבה בקרן 

 הנוספת לקצבה לה זכאים מהקרן.

 דמי ביטוח  .38

 

דמי ביטוח בשל סיכוני מוות ונכות יחושבו בהתאם למקדם המתאים למין העמית, גילו, שנת  (א)

השכר הקובע, ויתרת גיל תום תקופת הכיסוי הביטוחי, לידתו, ובהתאם לשיעור הכיסוי הביטוחי, 

 .  [, ]יא[2[, ]ג1ים ]י[, ]גהזכאות הצבורה של העמית כמפורט בנספח

 .י[מתפתחת ונכות כפולה יחושבו כמפורט בנספח ]דמי ביטוח בשל נכות  (ב) 

 

 דמי ביטוח שישולמו על ידי עמית מבוטח שויתר על הכיסוי הביטוחי לשאירים או לבן זוג בלבד (ג)

, לפי העניין, 31או  30, לפי סעיפים ולא ביטל את שמירת רציפות תקופת האכשרה בשל תקופת הויתור

 [. 2גבנספח ] בהתאם לאמור, 31 -ו 30בתקופת הויתור כהגדרתה בסעיפים 

  תקרת דמי ביטוח  .39

 

היקף הכיסוי הביטוחי לעמית ייקבע כך שהעלות המצטברת בשל סך כל הכיסויים הביטוחיים,  (א)

תקרת  -מהסך המצטבר הצפוי של תגמולים לפני ניכוי דמי ניהול ודמי ביטוח )להלן  35%לא תעלה על 

 (. הכיסוי הביטוחי

 
העמית תקרת הכיסוי הביטוחי תחושב על ידי החברה המנהלת בהתאם להנחות ולנתוני  (ב)

 הבאים: 

 ;25גיל תום תקופת הביטוח בהתאם לבחירתו של העמית לפי סעיף  (1)  

 רציפות בהפקדות החל מגיל תחילת הכיסוי הביטוחי ועד תום תקופת הביטוח; (2)  

 ; 2%בשכר של העמית בשיעור של שנתי גידול  (3)  

 שיעור דמי הגמולים לפיו מחושב השכר המבוטח של העמית; (4)  

  
ההפקדות ודמי הביטוח הצפויים לאורך תקופת הביטוח, ריבית ההיוון בחישוב סך  (5)

 לתקנון זה. 110תעמוד על שיעור התשואה הריאלית האפקטיבית כמפורט בסעיף 

   

   

 תשלום דמי ביטוח   .41

 

דמי ביטוח ישולמו מתוך דמי הגמולים למרכיב התגמולים בחשבון העמית בקרן. על אף האמור,  (א)

גם מתוך מרכיב התגמולים ביתרה הצבורה או  36-37דמי ביטוח לפי סעיפים עמית רשאי לשלם 

 באמצעות תשלום עלות הביטוח לקרן בגובה דמי הביטוח.

 

דמי ביטוח בשל חודש ביטוח מסוים ינוכו בחודש הביטוח כאמור. על אף האמור, צורף העמית  (ב)

הביטוח שקדמה למועד תשלום דמי ( לתקנון זה, דמי הביטוח בשל תקופת 3)ב()13לפי הוראות סעיף 

  הגמולים ינוכו בחודש בו הופקדו דמי הגמולים לראשונה בנוסף לדמי הביטוח בעד אותו חודש.

 דמי ביטוח ינוכו מהעמית כל עוד הוא עמית מבוטח בקרן, בלבד.  (ג) 
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 קצבת זקנה -פרק ו' 

 הודעה בדבר זכאות לקבלת קצבת זקנה  .41

 

של עמית מבוטח לגיל תום תקופת הביטוח או לפני הגיעו של עמית לא שישה חודשים לפני הגיעו 

מבוטח לגיל פרישת חובה, לפי העניין, תשלח החברה המנהלת לעמית הודעה שבה יוצגו לו 

האפשרויות העומדות בפניו לעניין קבלת קצבת זקנה, לרבות: היוון קצבאות, תקופת תשלומים 

בה לשאירים, דחיית פרישה, העברת כספים לקופת גמל מובטחים, סכום קצבה מזערי, שיעורי קצ

אחרת, הודעה על הפסקת הכיסויים הביטוחיים, דמי הניהול שצפוי לשלם כפנסיונר, לרבות דמי ניהול 

לתקנון זה, הסבר לגבי האפשרות  52נוספים בשל קצבה נמוכה מקצבת מינימום בהתאם לסעיף 

ת חובה. כמו כן תכלול ההודעה הסבר על הליך קבלת לדחיית גיל תום תקופת הביטוח עד לגיל פריש

  קצבת הזקנה, והפניה לדף באתר האינטרנט של החברה המנהלת שכתובתו:

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx 

שבו ניתן למצוא את הטפסים הנוגעים להליך הפרישה ופירוט בדבר האפשרויות העומדות בפני העמית 

 לקראת פרישה, כמפורט בסעיף זה.

 תנאי זכאות לקצבה  .42

 
עמית זכאי לקבלת קצבת זקנה החל מגיל הזכאות המינימאלי לקצבת זקנה או ממועד מאוחר יותר, 

 לבחירתו.בהתאם 

 בקשה לקבלת קצבת זקנה  .43

 
בבקשה לקבלת קצבת זקנה יציין העמית את המועד שבו הוא מבקש להתחיל לקבל קצבת  (א)

 להלן; 47-51זקנה ואת בחירתו לעניין האפשרויות המפורטות בסעיפים 

 

בקשה לקבלת קצבת זקנה תוגש באמצעות הטופס המפורסם באתר האינטרנט של החברה  (ב)

  שכתובתו:

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx. 

 

ימים  7החברה המנהלת תשלח לעמית אישור על קבלת הבקשה לקבלת קצבת זקנה בתוך  (ג)

בקשתו והוא יכלול בקשת מידע או אסמכתאות נוספות החסרות בבקשת העמית, ככל ממועד קבלת 

 שיהיו;

 
ימים מיום קבלת  10החברה המנהלת תאשר את בקשתו של עמית לקבלת קצבת זקנה בתוך  (ד)

 טופס הבקשה לקבלת קצבת זקנה, כשהוא מלא ותקין.

 

נה ונפטר לפני מועד למען הסר ספק יובהר כי לגבי עמית שהגיש בקשה לקבלת קצבת זק (ה)

הזכאות הראשון לקבלת קצבת זקנה, יחולו ההוראות הרלוונטיות לגבי עמית מבוטח או לגבי עמית לא 

 מבוטח בהתאם למעמד העמית במועד פטירתו, וזאת אף אם אושרה בקשתו לקבלת קצבת זקנה.

 לאחר קבלת קצבת הזקנה הראשונה, לא יהיה רשאי הפנסיונר לשנות את בחירתו. (ו) 

 תקופת הזכאות לקבלת קצבת זקנה  .44

 מועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת זקנה יהיה המאוחר מבין אלה: (א) 

 
לחודש שציין העמית בבקשה לקבלת קצבת זקנה, ובלבד שמועד זה חל לאחר  1-ה (1)

 אישור הבקשה על ידי החברה המנהלת.

 )ד(.43לסעיף לחודש העוקב למועד אישור הזכאות לקבלת קצבת זקנה בהתאם  1-ה (2) 

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
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 לבקש העמית רשאי, זקנה קצבת לקבלת הבקשה הגשת במועד(, א) בסעיף האמור על בנוסף (ב)

 לקבלת הראשון הזכאות למועד שקדמו החודשים בעד קצבה חודשי שלושה עד חודש של נוסף תשלום

 הנוספת בתקופה הראשון בחודש שגילו ובלבד"( קצבה לתשלומי נוספת תקופה: "להלן) זקנה קצבת

 .זקנה לקצבת המינימלי הזכאות מגיל נמוך יהיה לא, קצבה לתשלומי

 חישוב קצבת זקנה  .45

 

קצבת הזקנה תחושב על ידי חלוקת היתרה הצבורה המעודכנת ליום הקודם למועד הזכאות  (א)

שייקבע בהתאם   ה[הראשון לקבלת קצבת זקנה, במקדם ההמרה לקצבת זקנה המפורט בנספח ]

 (:נתוני העמית למקדם קצבה -למשתנים הבאים )להלן 

  
גילו של הפנסיונר במועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת זקנה, שנת  -פרטי הפנסיונר  (1)

 לידתו ומינו;

  

גילו של בן הזוג של הפנסיונר במועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת  -פרטי בן הזוג  (2)

ושיעור הקצבה לו יהיה זכאי לאחר פטירתו של הפנסיונר בכפוף זקנה, שנת לידתו, מינו 

. לגבי פנסיונר 48לבחירות הפנסיונר בבקשה לקבלת קצבת זקנה ובהתאם להוראות סעיף 

שיש לו יותר מבן זוג אחד יחושב מקדם ההמרה לקצבה בהתאם לפרטי כל אחד מבני הזוג 

 .ובהתאם לשיעור הקצבה שבחר העמית לכל אחד מבני הזוג

  

גילם של ילדי הפנסיונר במועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת זקנה,  -פרטי הילדים  (3)

בכפוף לבחירות  שנת לידתם, ושיעור הקצבה לה יהיו זכאים לאחר פטירתו של הפנסיונר

 ;49הפנסיונר בבקשה לקבלת קצבת זקנה ובהתאם להוראות סעיף 

  
ה לקבלת קצבת זקנה תקופת תשלומים מובטחים ככל שהעמית בחר בה בבקש (4)

 ; 50ובהתאם להוראות סעיף 

 

 של נוספת בתקופה שבחר לעמית הזקנה קצבת חישוב, לעיל( א) בסעיף האמור אף על (ב)

 הקודם ליום המעודכנת הצבורה היתרה חלוקת ידי על יעשה(, ב)44 בסעיף כאמור קצבה תשלומי

(, א) בסעיף כמפורט זקנה לקצבת ההמרה במקדם, זקנה קצבת לקבלת הראשון הזכאות למועד

 מהוונת זו והגדלה הקצבה לתשלומי הנוספת בתקופה העמית שביקש החודשים במספר מוגדל כשהוא

 .אחד בחודש

 
למען הסר ספק חישוב קצבת הזקנה יהיה בהתאם להוראות התקנון כפי שיהיו במועד הזכאות  (ג)

 הראשון לקבלת קצבת זקנה.

 תשלום ועדכון קצבת הזקנה  .46

 

 החל, הקודם החודש בשל, חודש כל של השלישי ליום עד לזכאים תשולם הזקנה קצבת (א)

 מועד: "להלן) 44 בסעיף כמפורט זקנה קצבת לקבלת הראשון הזכאות למועד העוקב מהחודש

 שבחר עמית. הקצבה מקבל נפטר בו לחודש העוקב לחודש ועד"(, הזקנה קצבת של הראשון התשלום

 התקופה בעד הנוסף התשלום לו ישולם(, ב)44 בסעיף כאמור, קצבה תשלומי של נוספת בתקופה

 .  .זה בסעיף כמפורט, הזקנה קצבת של הראשון התשלום במועד, הקצבה תשלומי של הנוספת

 קצבה בשל חודש הפטירה תשולם במלואה, ללא קשר ליום הפטירה. (ב) 

 
ההסדר התחיקתי קצבת הזקנה תעודכן בהתאם לשיעור שינוי המדד כפי שנקבע בהוראות  (ג)

 ובהוראות הקבועות לעניין זה בפרק חישוב ועדכון זכויות עמיתים.

 קבלת קצבת זקנה עבור חלק מן היתרה הצבורה  .47

 
עמית הפורש לזקנה, רשאי להמיר רק חלק מהיתרה הצבורה בחשבונו לקצבה, ולהותיר את  (א)

 החלק הנותר כיתרה צבורה בקרן.
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התקנון הנוגעות לפנסיונר, בכל הנוגע לקצבת הזקנה, וההוראות על עמית כאמור יחולו הוראות  (ב)

 הנוגעות לעמית, בכל הנוגע ליתרה הצבורה שנותרה בחשבונו.

 קצבת שאירים לבן זוג של פנסיונר  .48

 
עמית הפורש לזקנה שאין לו בן זוג במועד הגשת הבקשה לקבלת קצבת זקנה, יקבל קצבת  (א)

 של פנסיונר.זקנה ללא ביטוח לקצבת שאירי בן זוג 

 

עמית הפורש לזקנה ויש לו בן זוג במועד הגשת הבקשה לקבלת קצבת זקנה, יבחר במסגרת  (ב)

הבקשה לקבלת קצבת זקנה את שיעור הקצבה מתוך קצבת הזקנה שלו שישולם לאלמן לאחר מותו. 

עמית שיש לו יותר מבן זוג אחד יבחר במסגרת הבקשה את שיעור הקצבה שישולם לכל אחד מבני 

 וג. הז

 
מקצבת הזקנה לה  30% -שיעור הקצבה לבן זוג שבחר העמית בהתאם לסעיף זה לא יפחת מ (ג)

 הוא זכאי. 

 
סך שיעורי קצבאות השאירים שהעמית יבחר שישולם לשאיריו )בן זוג וילדים( לא יעלה על  (ד)

 מקצבת הזקנה לה הוא זכאי. 100%

 קצבת שאירים לילדים של פנסיונר  .49

 
שיש לו ילדים, יהיה רשאי לבחור במסגרת הבקשה לקבלת קצבת זקנה לבטח את עמית הפורש לזקנה 

 ילדיו בקצבה שתשולם להם לאחר מותו וכל עוד הם מוגדרים כשאירים לפי תקנון זה.

 קצבת זקנה הכוללת תקופת תשלומים מובטחים  .51

 

ובלבד עמית רשאי לבחור במועד הבקשה לקבלת קצבת זקנה בתקופת תשלומים מובטחים,  (א)

ושלא היה זכאי לקבלת קצבת נכות במהלך  87שגילו בתום תקופת התשלומים המובטחים לא יעלה על 

 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה. 24

 

עמית יציין בבקשה לקבלת קצבת זקנה כיצד הוא מבקש לחלק את התשלומים המובטחים בין  (ב)

לשנות את החלוקה המבוקשת או את שמות בין המוטבים. הפנסיונר יוכל  -השארים ובהעדר שאירים 

 המוטבים בכל עת.

 

נפטר פנסיונר לפני תום תקופת התשלומים המובטחים ואין לו שאירים, יהיו זכאים מוטביו,  (ג)

יורשיו, לקבל מהקרן את סכומן המהוון של הקצבאות הנותרות בתשלום חד פעמי,  -ובהיעדר מוטבים 

ם האחרון טרם פטירתו של הפנסיונר במקדם היוון השווה למכפלת קצבת הזקנה בחודש התשלו

 בהתאם למספר חודשי התשלום שנותרו עד לתום תקופת התשלומים המובטחים. ז[המפורט בנספח ]

 היוון קצבת זקנה  .51

 
עמית רשאי לבחור במועד הבקשה לקבלת קצבת זקנה, בהיוון החלק של קצבת הזקנה לה הוא  (א)

 להלן:זכאי בהתאם לדין, כפי שיפורט 

  
הסכום המהוון יהיה שווה  -היוון של חלק הקצבה העולה על סכום הקצבה המזערי  (1)

 למכפלת סכום הקצבה שביקש העמית להוון במקדם ההמרה לפיו חושבה הקצבה;

  
שנים, ובלבד שסכום קצבת  5מסך הקצבה למשך תקופה של עד  25%היוון של עד  (2)

 לו. הסכום המהוון יהיה שווה למכפלת כל אלה:הזקנה נמוך מסכום הקצבה המזערי או שווה 

, שייקבע בהתאם לנתוני העמית שלפיהם [1ומקדם ההיוון המפורט בנספח ] (א)   

 חושבה קצבת הזקנה ולתקופת ההיוון;

 שיעור ההיוון בהתאם לבחירת העמית; (ב)   
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קצבת הזקנה שהיה זכאי לה אלמלא ביצע היוון בהתאם לסעיף זה, ולאחר  (ג)   

 ( לעיל, ככל שבוצע.1בהתאם לסעיף קטן )ההיוון 

  
(, גם אם קצבת הזקנה שצפויה להשתלם 2עמית יהיה רשאי לבחור בהיוון בהתאם לסעיף קטן )

 ( שווה לסכום הקצבה המזערי.1לו לאחר היוון בהתאם לפסקה )

 הסכום המהוון ישולם לפנסיונר במועד תשלום קצבת הזקנה הראשונה; (ב) 

 
פנסיונר לא יהיה רשאי לחזור בו מהבקשה להיוון קצבה לפי סעיף זה, כולה או חלקה, ופנסיונר  (ג)

 לא יוכל להגיש בקשה להיוון קצבה, לאחר מועד תשלום קצבת הזקנה הראשונה. 

 
במהלך תקופת ההיוון יקבל הפנסיונר את קצבת הזקנה שהיה זכאי לה אלמלא ביצע היוון  (ד)

 ופחתת בשיעור ההיוון.בהתאם לסעיף זה, כשהיא מ

 
החל מתום תקופת ההיוון תשלם הקרן לפנסיונר את מלוא קצבת הזקנה שלה היה זכאי לפי  (ה)

 הוראות התקנון, אלמלא ההיוון.

 קצבת מינימום  .52

 

החברה המנהלת רשאית לגבות מעמית הפורש לזקנה וקצבת הזקנה לה הוא זכאי נמוכה  (א)

מההפרש שבין סכום קצבת המינימום לבין הקצבה  6%מקצבת המינימום, דמי ניהול בשיעור של עד 

לה הוא זכאי. למען הסר ספק, עמית רשאי לדחות את מועד קבלת הקצבה עד למועד בו מקדם 

היתרה הצבורה יאפשר לו לקבל קצבת זקנה בסכום השווה או העולה על ההמרה לקצבה או סכום 

 קצבת מינימום.  

 
החברה המנהלת תודיע לעמית על דמי הניהול בשל קצבה הנמוכה מקצבת מינימום ועל  (ב)

 האפשרות העומדת בפניו לדחות את מועד קבלת הקצבה. 

 המשך הפקדת דמי גמולים  .53

 
עמית יהיה רשאי להמשיך ולהפקיד דמי גמולים לקרן גם לאחר שהגיע לגיל תום תקופת הביטוח או 

 לגיל פרישת חובה, וגם לאחר שהחל לקבל קצבת זקנה. 
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 שאירי פנסיונר -פרק ז' 

 זכאות לקבלת קצבת שאירי פנסיונר  .54

 
לקצבת שאירים, יהיו זכאים שאריו של פנסיונר שנפטר וקצבתו חושבה כך ששאריו יהיו זכאים  (א)

 עם פטירתו לקבלת קצבת שארים בהתאם להוראות פרק זה.

 
זכאותו של בן זוג לקבלת קצבת שאיר לאחר פטירתו של פנסיונר לא תיגרע אם בני הזוג  (ב)

 .התגרשו לאחר שהחל לקבל קצבת זקנה, אלא אם נקבע אחרת בפסק דין או צו שיפוטי

 תקופת הזכאות  .55

 
לחודש בחודש העוקב לחודש  1-הראשון לקבלת קצבת שאירי פנסיונר יהא המועד הזכאות  (א)

 פטירתו של הפנסיונר.

 תום הזכאות לקבלת קצבת שאירי פנסיונר יהיה המוקדם מבין אלה: (ב) 

 היום האחרון לחודש פטירתו, ואף אם נישא מחדש; -לגבי אלמן  (1)  

 שאירים לפי תקנון זה. בתום החודש בו חדלו להיות -לגבי שאירים שאינם אלמן  (2)  

  מידע כללי לתביעה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר  .56

 

 החברה המנהלת תפרסם בדף מרוכז באתר האינטרנט שלה שכתובתו:

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx 

 את המסמכים הבאים: 

  
מסמך בו יפורט הליך הטיפול בתביעה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר לרבות התייחסות  (1)

 ללוחות זמנים לטיפול בתביעה ממועד הגשתה ועד להשלמתה;

  
הנדרש מהשאיר לרבות פירוט המידע ורשימת  מסמך הנחיות בדבר אופן הפעולה (2)

 המסמכים הנדרשים לצורך הטיפול בתביעה;

  
טופס תביעה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר מהקרן לרבות הוראות לעניין אופן מילוי  (3)

 הטופס;

 תביעה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר  .57

 
תכלול את המסמכים שאיר פנסיונר יגיש לחברה המנהלת תביעה לקבלת קצבת שאירים אשר  (א)

 הבאים:

 טופס תביעה לקבלת קצבת שאירים; (1)  

 תעודת פטירה של הפנסיונר;  (2)  

  
ידי החברה המנהלת והכל בכפוף להוראות -מידע או אסמכתאות נוספות הנדרשות על (3)

 ההסדר התחיקתי.

 
   ימים ממועד קבלת תביעתו כאמור בסעיף קטן  7החברה המנהלת תשיב בכתב לשאיר בתוך  (ב)

 )א( ותפרט לגבי הנושאים הבאים:

 אישור קבלת תביעת השאיר; (1)  

 בקשת מידע או אסמכתאות נוספות החסרות בתביעת השאיר, ככל שיהיו; (2)  

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
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מועד קבלת התביעה לקבלת קצבת שאירים יהיה המועד בו התקבלה לראשונה תביעת השאיר  (ג)

החברה המנהלת, המאוחר בחברה המנהלת, או המועד בו התקבל המידע הנוסף שהתבקש ע"י 

 מבניהם.

 
ימים ממועד קבלת התביעה לקבלת  10החברה המנהלת תשיב בכתב לתביעת השאיר בתוך  (ד)

 קצבת שאירים ותודיע לו אם נתקבלה או נדחתה תביעתו.

 

אישרה החברה המנהלת את תביעת השאיר לקבלת קצבת שאירים, תפרט במכתב האישור  (ה)

טרם פטירתו, את שיעור הקצבה הרלוונטי לאותו שאיר, סכום  את סכום קצבת הזקנה של הפנסיונר

 קצבת השאירים לה הוא זכאי ותקופת הזכאות לקצבת שאירים.

 דחתה החברה המנהלת את תביעת השאיר לקבלת קצבת שאירים, תפרט את הסיבות לדחייה. (ו) 

 חישוב קצבת שאירי פנסיונר  .58

 

הזקנה ששולמה לפנסיונר בעד חודש התשלום קצבת שאירי פנסיונר תחושב ע"י מכפלת קצבת 

האחרון, בשיעור הקצבה שבחר הפנסיונר לבטח את אותו שאיר בבקשה שהגיש לקבלת קצבת זקנה 

  ושלפיו חושבה קצבת הזקנה של הפנסיונר.

 תשלום ועדכון קצבת שאירים  .59

 
קצבת השאירים תשולם לזכאים עד ליום השלישי  של כל חודש, בשל החודש הקודם, החל  (א)

 . 55מהיום הראשון לחודש העוקב למועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת שאירים כמפורט בסעיף 

 

תשלום קצבת שאירים ליתומים ייעשה באמצעות האלמן, ואם האלמן אינו הורה של היתומים,  (ב)

שמונה כדין. היתום יהא רשאי לקבל את קצבת השאירים שלה הוא זכאי לחשבון באמצעות אפוטרופוס 

 הרשום על שמו.

 
קבעה ערכאה שיפוטית מוסמכת בפסק דין חלוט כי מות הפנסיונר נגרם כתוצאה ממעשה בזדון  (ג)

 של מי משאיריו, תישלל זכות השאיר כאמור לקצבת שאירים.

 
המדד כפי שנקבע בהוראות ההסדר התחיקתי  קצבת השאירים תעודכן בהתאם לשיעור שינוי (ד)

 ובהוראות הקבועות לעניין זה בפרק חישוב ועדכון זכויות עמיתים.

 שאירי פנסיונר שבחר בתקופת תשלומים מובטחים  .61

 

נפטר פנסיונר שבחר בתקופת תשלומים מובטחים במהלך תקופת התשלומים המובטחים, יהיו  (א)

שאריו, כל עוד יהיו מוגדרים כשאירים לפי תקנון זה, זכאים שתשולמנה להם בנוסף לקצבאות השארים 

(, קצבאות נוספות אשר סכומן הכולל קצבאות השארים המקוריות -)להלן  58שחושבו בהתאם לסעיף 

שווה להפרש שבין הקצבה האחרונה ששולמה לפנסיונר לבין סך קצבאות השארים המקוריות יהיה 

(, וזאת עד תום תקופת התשלומים המובטחים או תוספת תשלומים מובטחים -)ההפרש יכונה להלן 

עד תום תקופת הזכאות לקבלת קצבת שאירים, לפי המוקדם. הסתיימה תקופת הזכאות לקבלת קצבת 

ר מסוים ולא הסתיימה תקופת התשלומים המובטחים, תשולם יתרת תוספת שאירים של שאי

התשלומים המובטחים של אותו שאיר, כקצבה או כסכום מהוון לפי סעיף קטן )ד( להלן, בהתאם 

 לבחירת השאיר.

 
חלוקת תוספת התשלומים המובטחים בין השאירים תהיה בהתאם לבחירת הפנסיונר בבקשה  (ב)

  האחרונה שנתקבלה בקרן.

 החל מתום תקופת התשלומים המובטחים ישולמו לשאירים קצבאות השאירים המקוריות. (ג) 
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שאיר פנסיונר אשר זכאי בתוספת תשלומים מובטחים, יהיה רשאי בכל עת לבצע היוון של חלקו  (ד)

בתוספת התשלומים המובטחים, שיחושב כמכפלת חלקו או חלקו היחסי בתוספת תשלומים מובטחים 

בהתאם למספר חודשי התשלום שנותרו עד לתום תקופת   ז[] המפורט בנספחבמקדם ההיוון 

ימים ממועד קבלת בקשת  10התשלומים המובטחים. סכום זה ישולם על ידי החברה המנהלת בתוך 

 השאירים לעניין זה.

 

נפטר שאיר של פנסיונר הזכאי לתוספת תשלומים מובטחים, בטרם נסתיימה תקופת  (ה)

תשולם תוספת התשלומים המובטחים שנותרה לשאירים האחרים בחלוקה התשלומים המובטחים, 

שווה בין השאירים האחרים, ובהעדר שאירים אחרים ישולמו התשלומים המובטחים שנותרו כסכום 

 מהוון ליורשים של השאיר. הסכום המהוון יחושב בהתאם לאמור בפסקה )ד( בסעיף זה.

 
ונפטר במהלך תקופת התשלומים המובטחים ואין פנסיונר שבחר בתקופת תשלומים מובטחים,  (ו)

 )ג(.50לו שארים, יחולו לגביו ההוראות הקבועות בסעיף 

  שאירי פנסיונר שבחר בהיוון קצבה  .61

 
( ונפטר במהלך תקופת ההיוון, יהיו 2)א()51שאיריו של פנסיונר שבחר בהיוון קצבה לפי סעיף  (א)

 זכאים למלוא קצבת השאירים לה הם זכאים, כאילו לא בוצע ההיוון. 

 

( ובנוסף 2)א()51על אף האמור בסעיף קטן )א(, שאירי פנסיונר שבחר בהיוון קצבה לפי סעיף  (ב)

במהלך תקופת ההיוון ולפני שנסתיימה תקופת התשלומים המובטחים, בתשלומים מובטחים, ונפטר 

יהיו זכאים לקצבה השווה לקצבה ששולמה לפנסיונר בחודש התשלום האחרון טרם פטירתו )וחושבה 

לאחר ההיוון(, וזאת עד לתום תקופת ההיוון או תום תקופת התשלומים המובטחים, המוקדם מבניהם. 

ועד תום תקופת התשלומים המובטחים תשולם לשאירים קצבה בהתאם  יובהר כי בתום תקופת ההיוון

 .60לסעיף 

 היוון קצבה לשאירי פנסיונר  .62

 
שאיר של פנסיונר הזכאי לקצבה בהתאם לתקנון זה רשאי להוון את קצבתו בשיעור של עד  (א)

 ( לתקופה של עד חמש שנים.שיעור ההיוון -מקצבת השאירים לה הוא זכאי ) להלן  25%

 
הבקשה להיוון תוגש במעמד הגשת התביעה לקבלת קצבת שאירים, והשאיר רשאי לחזור בו  (ב)

 רק כל עוד לא קיבל את סכום ההיוון.

 

סכום ההיוון יהיה שווה למכפלת קצבת השאירים של אותו שאיר בחודש התשלום הראשון,  (ג)

בהתאם למינו, שנת  [2ואלמלא ביקש לבצע היוון, בשיעור ההיוון  המבוקש ובמקדם הקבוע בנספח ]

 לידתו וגילו של השאיר בחודש התשלום הראשון ובהתאם לתקופת ההיוון שבחר השאיר.

 סכום ההיוון ישולם לשאיר במועד תשלום קצבת השאירים לראשונה. (ד) 

 
במשך תקופת ההיוון שבחר השאיר, יקבל השאיר את הקצבה החודשית שהייתה מגיעה לו  (ה)

 שיעור ההיוון.אלמלא ההיוון, כשהיא מופחתת ב

 
מתום תקופת ההיוון שבחר השאיר, יהיה זכאי השאיר למלוא הקצבה לה היה זכאי אלמלא  (ו)

 ההיוון.
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 קצבת נכות -פרק ח' 

 תנאי זכאות לקבלת קצבת נכות  .63

 
עמית שהוכר כנכה על ידי הגורם הרפואי יהיה זכאי לקבל קצבת נכות מהקרן בהתקיים כל התנאים 

 המפורטים להלן:

 העמית היה עמית מבוטח בקרן במועד האירוע המזכה בקצבת נכות; (1)  

  
, טרם מועד האירוע 34הסתיימה תקופת אכשרה, ככל הנדרש, בהתאם לקבוע בסעיף  (2)

 המזכה;

  
הנכות לא נגרמה כתוצאה מאירוע או מחלה אשר הוחרגה בהליך החיתום הרפואי של  (3)

 ;35העמית כאמור בסעיף 

  
נכות הוגשה לחברה המנהלת בתוך שלוש שנים ממועד האירוע התביעה לקבלת קצבת  (4)

 המזכה;

  

העמית החזיר לקרן כספים שמשך או העביר ממרכיב התגמולים לאחר מועד האירוע  (5)

בתוספת הפרשי תשואה שהושגו בקרן ועודף או גרעון אקטוארי שעל פיהם עודכנו בקרן  המזכה

היתרות הצבורות של העמיתים, בגין התקופה שממועד המשיכה או ההעברה, לפי העניין ועד 

 . למועד החזרת הכספים לקרן בפועל

 מידע כללי לתביעה לקבלת קצבת נכות  .64

 

 החברה המנהלת תפרסם בדף מרוכז באתר האינטרנט שלה שכתובתו: 

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx 

 את המסמכים הבאים:  

  
בו יפורט הליך הטיפול בתביעה לקבלת קצבת נכות לרבות התייחסות ללוחות  מסמך (1)

 זמנים לטיפול בתביעה ממועד הגשתה ועד להשלמתה;

  

מסמך הנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש מהעמית לרבות פירוט המידע ורשימת  (2)

המסמכים הנדרשים לטובת הטיפול בתביעה וכן התייחסות לזכאות העמית למנות רופא בוועדה 

 הרפואית; 

 טופס תביעה לקבלת קצבת נכות מהקרן לרבות הוראות לעניין אופן מילוי הטופס. (3)  

 תביעה לקבלת קצבת נכות  .65

 עמית יגיש לחברה המנהלת תביעה לקבלת קצבת נכות אשר תכלול את המסמכים הבאים: (א) 

 טופס תביעה לקבלת קצבת נכות; (1)  

 ; תעודות רפואיות המעידות על פגיעה בכושרו של העמית לעבוד ועל שיעור הפגיעה (2)  

  

מסמך וויתור על סודיות רפואית והסכמת העמית לכך שהחברה המנהלת תקבל לידיה  (3)

עותקים של כל המסמכים הרפואיים הנוגעים לו, המצויים בבתי חולים ובמוסדות רפואיים, בידי 

 רופאים יחידים או בידי גופים שברשותם מידע על מצבו הבריאותי של העמית.

  
ידי החברה המנהלת והכל בכפוף להוראות -מידע או אסמכתאות נוספות הנדרשות על (4)

 ההסדר התחיקתי.

 
ימים ממועד הגשת התביעה כאמור בסעיף קטן )א(  5תשיב לעמית בתוך החברה המנהלת  (ב)

 ותפרט לגבי הנושאים הבאים:

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
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 אישור קבלת תביעת העמית; (1)  

 בקשת מידע או אסמכתאות נוספות החסרות בתביעת העמית, ככל שיהיו; (2)  

 
מועד קבלת התביעה לקצבת נכות יהיה המועד בו התקבלה תביעת העמית בחברה המנהלת,  (ג)

 או המועד בו התקבל המידע הנוסף שהתבקש ע"י החברה המנהלת, המאוחר מבניהם.

 
של עמית ביחס לפנסיית נכות, תחול  ]יב[( על בירור ויישוב תביעות )כהגדרת המונח בנספח (ד)

 .]יב[ מערכת הכללים בנספח

 רופא הקרן  .66

 רופא הקרן יקבע בהחלטתו המנומקת את הקביעות הבאות: (א) 

 המבוטח נכה, לרבות נכה סיעודי;האם העמית  (1)  

 מועד האירוע המזכה; (2)  

  
האם הסתיימה תקופת האכשרה והאם הנכות נגרמה כתוצאה מתאונה, מחלה, מום או  (3)

 ;34כל מצב רפואי שחלות לגביו הוראות לעניין תקופת אכשרה כמפורט בסעיף 

  
ככל שהיה האם הנכות נגרמה מאירוע או מחלה שהוחרגו בהליך החיתום הרפואי,  (4)

 חיתום רפואי;

 שיעור הנכות; (5)  

 תקופת הנכות; (6)  

  
אם חלה הרעה או הטבה במצבו הבריאותי של עמית נכה, את מועד תחילת ההרעה או  (7)

 ההטבה במצבו הבריאותי.

 

 14החברה המנהלת תודיע לעמית, בהתאם להחלטת רופא הקרן לפי סעיף קטן )א(, בתוך  (ב)

ימים ממועד קבלת התביעה, האם אושרה תביעתו או נדחתה או האם נדרשת התייצבותו בפני רופא 

הקרן, ואם כן תודיע על מועד ההתייצבות ותפרט את דרישות רופא הקרן לקראת התייצבות העמית 

 יו, לרבות בדיקות, מבדקים ומבחנים, ובדיקה במכון לאבחון כושר עבודה. בפניו, ככל שיה

 

ימים ממועד ההודעה  10מועד התייצבות העמית בפני רופא הקרן ייקבע לכל היותר בתוך  (ג)

כאמור בסעיף קטן )ב(, אלא אם ביקש העמית בכתב לדחות את מועד ההתייצבות, ואז תפעל החברה 

 חלופי אחר בהקדם. המנהלת בתום לב לקביעת מועד

 
ככל שנדרשו לרופא הקרן נתונים נוספים, בדיקות או מבחנים נוספים הנדרשים כדי לקבל את  (ד)

 ימים ממועד ההתייצבות. 2החלטתו, תישלח על כך הודעה בכתב לעמית בתוך 

 

ימים ממועד התייצבות העמית בפני רופא הקרן או  2החברה המנהלת תודיע לעמית בתוך  (ה)

ממועד קבלת המסמכים בהתאם לבקשת רופא הקרן כאמור בסעיף קטן )ד(, לפי העניין,  ימים 7בתוך 

 על החלטת רופא הקרן בתביעה. החלטת רופא הקרן תהיה מפורטת ומנומקת.

 

בהודעה לעמית כאמור בסעיף קטן )ה(, תודיע לו החברה המנהלת על זכותו של העמית לערער  (ו)

על ההחלטה בפני הועדה הרפואית וכן על זכאותו למנות רופא מטעמו בוועדה הרפואית שהחברה 

המנהלת תישא בעלויות העסקתו בסכום שיקבע על ידה ושלא יפחת מתקרת העלות המשולמת לרופא 

ית או עלות העסקת הרופא מטעם העמית, הנמוך מבניהם. כמו כן, אם לא הוכר כנכה, בוועדה הרפוא

 או הוכר כנכה חלקי, יפורטו בהודעה הסדרי התשלום לצורך שמירה על הכיסוי הביטוחי. 

 ועדה רפואית  .67

 
חלק העמית המבוטח על קביעת רופא הקרן, יהא רשאי להגיש ערעור על קביעתו לוועדה  (א)

 ימים ממועד הודעת החברה המנהלת על החלטת רופא הקרן.  90הרפואית, בתוך 
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הוועדה הרפואית תכריע בהחלטתה המנומקת לגבי הסעיפים אשר נדרש רופא הקרן להכריע  (ב)

 )א(; 66בהם בהתאם לסעיף 

 

ימים ממועד קבלת בקשת הערעור על מועד התכנסות  7החברה המנהלת תודיע לעמית בתוך  (ג)

הועדה הרפואית ועל זכאותו להתייצב בפניה ותפרט את דרישות הועדה הרפואית לקראת התכנסות 

 הועדה ככל שיהיו, לרבות בדיקות, מבדקים ומבחנים, ובדיקה במכון לאבחון כושר עבודה. 

 

ימים ממועד קבלת הערעור, אלא  21הועדה הרפואית ייקבע לכל היותר בתוך מועד התכנסות  (ד)

ידי החברה המנהלת בתום לב -אם ביקש העמית בכתב לדחות את מועד ההתכנסות, ואז ייקבע על

 מועד חלופי אחר בהקדם.

 
ככל שנדרשו לוועדה הרפואית נתונים נוספים, בדיקות או מבחנים נוספים הנדרשים כדי לקבל  (ה)

 ימים ממועד התכנסות הוועדה הרפואית. 2החלטתה, החברה המנהלת תודיע על כך לעמית בתוך את 

 

 7ימים ממועד התכנסות הוועדה הרפואית או בתוך  2החברה המנהלת תודיע לעמית בתוך  (ו)

ימים ממועד קבלת המסמכים בהתאם לבקשת הוועדה הרפואית כאמור בפסקה )ה(, לפי העניין, על 

 פואית בתביעה. החלטת הועדה הרפואית תהיה מפורטת ומנומקת.החלטת הועדה הר

 

בהודעה לעמית כאמור בסעיף קטן )ו(, תודיע לו החברה המנהלת על זכותו לערער על  (ז)

ההחלטה לוועדה הרפואית לערעורים. כמו כן, אם לא הוכר העמית המבוטח כנכה, או הוכר כנכה חלקי, 

 ירה על הכיסוי הביטוחי.יפורטו בהודעה  הסדרי התשלום לצורך שמ

 

החברה המנהלת תישא בעלויות העסקת הרופא מטעם העמית בסכום שיקבע על ידה ושלא  (ח)

יפחת מתקרת העלות המשולמת לרופא בוועדה הרפואית או עלות העסקת הרופא מטעם העמית, 

סכום השתתפות החברה המנהלת בעלות העסקת הרופא  -הנמוך מבניהם. במועד אישור תקנון זה 

 ₪ .  550 -מטעם העמית 

 ועדה רפואית לערעורים  .68

 

חלק עמית מבוטח על קביעת הוועדה הרפואית, יהא רשאי להגיש ערעור על קביעתה לוועדה  (א)

ימים ממועד הודעת החברה המנהלת על החלטת הוועדה  90הרפואית לערעורים, וזאת בתוך 

 הרפואית.

 
רופא הקרן  הוועדה הרפואית לערעורים תכריע בהחלטתה המנומקת לגבי הסעיפים אשר נדרש (ב)

 )א(. 66להכריע בהם בהתאם לסעיף 

 

ימים ממועד קבלת בקשת הערעור על מועד התכנסות  7החברה המנהלת תודיע לעמית בתוך  (ג)

הועדה הרפואית לערעורים ועל זכאותו להתייצב בפניה ותפרט את דרישות הועדה הרפואית לערעורים 

ים ומבחנים, ובדיקה במכון לאבחון כושר לקראת התכנסות הועדה ככל שיהיו, לרבות בדיקות, מבדק

 עבודה. 

 

ימים ממועד קבלת  30מועד התכנסות הועדה הרפואית לערעורים ייקבע לכל היותר בתוך  (ד)

ידי החברה המנהלת -הערעור, אלא אם ביקש העמית בכתב לדחות את מועד ההתכנסות, ואז ייקבע על

 בתום לב מועד חלופי אחר בהקדם.

 

לוועדה הרפואית לערעורים נתונים נוספים, בדיקות או מבחנים נוספים הנדרשים ככל שנדרשו  (ה)

ימים ממועד התכנסות הוועדה  2כדי לקבל את החלטתה, החברה המנהלת תודיע על כך לעמית בתוך 

 הרפואית לערעורים.

 

ימים ממועד התכנסות הוועדה הרפואית לערעורים או  2החברה המנהלת תודיע לעמית בתוך  (ו)

ימים ממועד קבלת המסמכים בהתאם לבקשת הוועדה הרפואית לערעורים כאמור בפסקה  7ך בתו

)ה(, לפי העניין, על החלטת הועדה הרפואית לערעורים בערעור. החלטת הועדה הרפואית לערעורים 

תהיה מפורטת ומנומקת. כמו כן, אם לא הוכר העמית המבוטח כנכה, או הוכר כנכה חלקי, יפורטו 

 דרי התשלום לצורך שמירה על הכיסוי הביטוחי.בהודעה הס
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החלטת הוועדה הרפואית לערעורים בסוגיות רפואיות היא סופית ותחייב את הצדדים לכל דבר  (ז)

 ועניין, ולא תהיה ניתנת לערעור או לתקיפה בכל דרך שהיא.

 חישוב קצבת נכות  .69

 
הביטוחי לנכות, בשכר הקובע של קצבת נכות לנכה מלא תחושב על ידי מכפלת שיעור הכיסוי  (א)

 העמית בחודש שקדם למועד האירוע המזכה בקצבת נכות.

 
קצבת נכות לנכה חלקי תחושב על ידי מכפלת קצבת הנכות כאמור בסעיף קטן )א( בדרגת  (ב)

 הנכות שנקבעה לו על ידי הגורם הרפואי.

 
בסעיף קטן )א( בשיעור קצבת נכות לנכה סיעודי תחושב על ידי מכפלת קצבת הנכות כאמור  (ג)

 ובלבד שקצבת הנכות המשולמת לו לא תעלה על השכר הקובע. ,133%של 

 נכה בקרן הזכאי לקצבת נכות מתפתחת  .71

 
תוגדל אחת לשנה  26קצבת נכות של עמית מבוטח שרכש כיסוי ביטוחי לנכות מתפתחת לפי סעיף 

 .2%בשיעור של 

 קצבת נכות כפולה  .71

 
תהא  27כיסוי ביטוחי לקצבת נכות כפולה בהתאם לסעיף שלא ויתר על קצבת נכות של עמית מבוטח 

 .27, במשך התקופה המפורטת בסעיף 69כפולה מקצבת הנכות לה הוא זכאי בהתאם לסעיף 

 תקופת הזכאות לקצבת נכות  .72

 
שלאחר  61-ה נכה הזכאי לקצבת נכות מהקרן יהיה זכאי לקבלת קצבת נכות מהקרן החל ביום (א)

 מועד האירוע המזכה בקצבת נכות.

 

חודשים  6 -על אף האמור בסעיף קטן )א(, עמית מבוטח שהוכר כנכה לאחר שחלפו פחות מ (ב)

מהמועד האחרון שבו היה זכאי לקבלת קצבת נכות מהקרן, יהיה זכאי לקבלת קצבת נכות מהקרן 

אותו אירוע מזכה שבגינו הוכרה נכותו  ממועד האירוע המזכה בקצבת נכות, ובלבד שנכותו נגרמה בשל

 הקודמת.

 נכה יהיה זכאי לקבלת קצבת נכות עד קרות המוקדם מבין האירועים הבאים: (ג) 

 הנכה הגיע לגיל תום תקופת הביטוח; (1)  

 תום תקופת הנכות בהתאם להחלטת הגורם הרפואי; (2)  

 תום חודש פטירת מקבל קצבת הנכות. (3)  

 תשלום ועדכון קצבת נכות  .73

 קצבת נכות תשולם לנכה עד ליום השלישי של כל חודש, בשל החודש הקודם. (א) 

 

קצבת הנכות תשולם לנכה החל מהחודש העוקב למועד בו ניתנה החלטת הגורם הרפואי  (ב)

 25-)א(. על אף האמור לעיל, אם החלטת הגורם הרפואי ניתנה לאחר ה72ובכפוף לאמור בסעיף 

 לחודש העוקב. 15-תשולם עד ללחודש בו נתקבלה ההחלטה, הקצבה 

 

קצבת נכות בעבור התקופה שבין מועד הזכאות לקבלת קצבת נכות, לבין המועד שבו התקבלה  (ג)

ההחלטה להכיר בעמית כנכה, תשולם לעמית באופן רטרואקטיבי בצירוף הפרשי הצמדה, במועד 

 הראשון בו תשולם לו קצבת נכות.

 
המדד כפי שנקבע בהוראות ההסדר התחיקתי  קצבת הנכות תעודכן בהתאם לשיעור שינוי (ד)

 ובהוראות הקבועות לעניין זה בפרק חישוב ועדכון זכויות עמיתים.
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כמפורט  2%קצבת נכות לנכה הזכאי לקצבת נכות מתפתחת תוגדל אחת לשנה בשיעור של  (ה)

 .70בסעיף 

 זקיפת דמי גמולים לעמית נכה  .74

 
הקרן תזקוף מידי חודש לחשבון של נכה בקרן במהלך תקופת הנכות, דמי גמולים למרכיב  (א)

 העובד בחשבון העמית בקרן. דמי הגמולים יחושבו כמכפלת הבאים: 

  
ממוצע שיעור דמי הגמולים שהופקדו בפועל לקרן )תגמולי עובד, מעביד, פיצויים(  (1)

 הנכות;במשך התקופה לפיה חושב השכר הקובע לקצבת 

 השכר הקובע במועד האירוע המזכה; (2)  

 שיעור הנכות שקבע הגורם הרפואי לעמית המבוטח, כפי שיתעדכן מעת לעת; (3)  

  
שלא יועברו בפועל לטובת החברה  6%)בשל דמי ניהול רעיוניים בשיעור של  94% (4)

 המנהלת(.

 
לשנה בשיעור של סכום דמי גמולים שייזקפו לנכה הזכאי לקצבת נכות מתפתחת יוגדל אחת  (ב)

 .70כמפורט בסעיף  2%

 
סכום דמי הגמולים שייזקפו לנכה הזכאי לקצבת נכות כפולה, יהיה כפול בתקופת תשלום קצבת  (ג)

 הנכות הכפולה.

 זקיפת דמי גמולים לחשבון עמית נכה תעשה עד ליום השלישי של כל חודש. (ד) 

 

זקיפת דמי גמולים תעשה החל מהחודש העוקב למועד בו ניתנה החלטת הגורם הרפואי  (ה)

 25-)א(. על אף האמור לעיל, אם החלטת הגורם הרפואי ניתנה לאחר ה72ובכפוף לאמור בסעיף 

 לחודש העוקב. 15-עד ל זקיפת דמי הגמולים תעשהלחודש בו נתקבלה ההחלטה, 

 

יושקעו במסלול ההשקעה בו מנוהלים כספים שהופקדו  דמי הגמולים שייזקפו לפי סעיף זה (ו)

למרכיב התגמולים של העמית, כפי שנוהלו טרם החל בקבלת קצבת נכות מהקרן אלא אם העמית 

 ביקש לשנות את מסלול ההשקעה.

 
דמי גמולים ייזקפו בשל כל תקופת הזכאות לקצבת נכות, ולרבות בשל קצבת נכות ששולמה  (ז)

 באופן רטרואקטיבי.

 כיסוי ביטוחי והפקדות דמי גמולים לנכה חלקי  .75

 

נכה חלקי רשאי להורות לחברה המנהלת לגבות דמי ביטוח ממרכיב התגמולים ביתרה הצבורה  (א)

, לצורך שמירה על היקף הכיסוי הביטוחי 37או להפקיד לקרן סכום בגובה דמי הביטוח, בהתאם לסעיף 

לנכות ושאירים שהיה לו בטרם הפך לנכה, לגבי חלק השכר הקובע אשר ביחס אליו לא נקבעה לו נכות 

 (.הפרש השכר הקובע -)להלן 

 הפרש השכר הקובע יחושב כמכפלת הבאים: (ב) 

 השכר הקובע במועד האירוע המזכה; .1  

  
לבין שיעור הנכות שקבע הגורם הרפואי לעמית מבוטח, כפי  100%ההפרש שבין  .2

 שיתעדכן מעת לעת.

 

היקף הכיסוי רכישת כיסוי ביטוחי על ידי נכה חלקי כאמור בסעיף קטן )א(, לא תגדיל את  (ג)

הביטוחי מעל להיקף הכיסוי הביטוחי אשר היה טרם האירוע המזכה, הן לגבי שיעור הכיסוי הביטוחי, 

הן לגבי השכר הקובע בצירוף הפרשי הצמדה למדד והן לגבי רכישת כיסויים ביטוחיים נוספים בהתאם 

 לקבוע בתקנון זה.
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ידי החברה -הגמולים הנזקפים בשלו על הועברו דמי גמולים לקרן בשל נכה חלקי, נוסף על דמי (ד)

, וסך דמי הגמולים בחודש מסוים עלה על מכפלת ממוצע שיעור דמי 74המנהלת כאמור בסעיף 

(, תקרת ההפקדה לנכה חלקי -( בהפרש השכר הקובע )להלן 1)א()74הגמולים כמשמעו בסעיף 

ידי -הנזקפים בשלו על יועבר ההפרש שבין סך דמי הגמולים שהועברו לקרן )למעט דמי הגמולים

ולא יקנו  החברה המנהלת( לבין תקרת ההפקדה לנכה חלקי, לחשבון על שם העמית בקרן הכללית

 נכות בקצבת המזכה האירוע שמועד עמית על גם יחול זה בסעיף האמור. כיסוי ביטוחי בקרן הכללית

 .01/06/2018 -מ החל, בקרן בגינו שיופקדו גמולים לדמי ביחס, 01/06/2018 לפני חל

 

למען הסר ספק, לנכה חלקי שלא רכש כיסוי ביטוחי כאמור בסעיף קטן )א(, לא יהיה כיסוי  (ה)

ביטוחי לנכות ושאירים ביחס להפרש השכר הקובע, בשל החמרת הנכות הקיימת או בשל נכות או מוות 

נכה דמי גמולים שתיגרם מאירוע שאינו קשור לנכותו הקיימת. כמו כן, הקרן לא תזקוף לזכות העמית ה

 בשל הפרש השכר הקובע.

 נכה מלא שהופקדו בשלו דמי גמולים  .76

 נכה מלא בקרן אינו רשאי לרכוש כיסוי ביטוחי נוסף על הכיסוי הניתן לו כנכה מלא. (א) 

 

ידי החברה -נוסף על דמי הגמולים הנזקפים בשלו עלהועברו דמי גמולים לקרן בשל נכה מלא  (ב)

ולא יקנו  יועברו דמי הגמולים כאמור לחשבון על שם העמית בקרן הכללית, 74המנהלת כאמור בסעיף 

 נכות בקצבת המזכה האירוע שמועד עמית על גם יחול זה בסעיף האמור .כיסוי ביטוחי בקרן הכללית

 .01/06/2018 -מ החל, בקרן בגינו שיופקדו גמולים לדמי ביחס, 01/06/2018 לפני חל

 נכותחובת גילוי של מקבל קצבת   .77

 
מקבל קצבת נכות יודיע לחברה המנהלת על כל שינוי בהכנסתו או במצבו הרפואי שיכול להשפיע על 

 זכויותיו לפי התקנון.

 מעקב אחר מקבלי קצבת נכות  .78

 

החברה המנהלת תפנה למקבלי קצבת נכות בהתאם למועדים שייקבעו על ידה ובתדירות שלא  (א)

נכות, ובמקרה של נכה מלא לצמיתות, בתדירות שלא תפחת מפנייה אחת בכל שנת זכאות לקצבת 

תפחת מפנייה אחת בכל שנתיים של זכאות לקצבת נכות, לצורך קבלת פרטים ומסמכים בנוגע להמשך 

 זכאותם לקבלת קצבת נכות מהקרן.

 

מצאה החברה המנהלת לאחר קבלת המסמכים והנתונים הנדרשים כי יש לעדכן את שיעור  (ב)

הגורם הרפואי את מצבו של הנכה, ביחס להחלטת הגורם הרפואי האחרונה קצבת הנכות, יבחן 

שנתקבלה בעניינו. החברה המנהלת תעדכן את הקצבה בהתאם להחלטת הגורם הרפואי. למען הסר 

 68עד  63)א( יחולו הוראות סעיפים 86ספק, לגבי הליך תביעה מחודשת של נכה כמפורט בסעיף 

 לתקנון זה.

 

כאמור בסעיף קטן )ב( יימצא כי על פי הנתונים העדכניים, מקבל קצבת ככל שלאחר בדיקה  (ג)

הנכות היה זכאי לקצבת נכות שונה מזו ששולמה לו בפועל, כולה או חלקה, תפעל החברה המנהלת  

להשבת הסכומים ששולמו ביתר או לתשלום הסכומים שהיו אמורים להשתלם על פי התקנון, בהתאם 

קצבת הנכות שישתלמו למקבל קצבת הנכות מכאן ואילך, או תפסיקם, לעניין, ותעדכן את תשלומי 

 בהתאם לנתוניו העדכניים.

 

לא הועברו לחברה המנהלת הפרטים והמסמכים כאמור בסעיף קטן )א( לעיל, על אף שנשלחו  (ד)

לנכה שתי התראות, על כך, האחת בדואר רשום והשנייה בדואר רגיל, יעוכב תשלום קצבת הנכות עד 

 המסמכים כנדרש.לקבלת 



 תקנון מגדל מקפת אישית

44 

 2020גרסת יוני 

 

 החברה המנהלת תפרסם בדף מרוכז באתר האינטרנט שלה שכתובתו:  (ה)

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx. 

 ם הבאים:את המסמכי

  

מסמך הנחיות בדבר הפעולות הנדרשות מהעמית לצורך מעקב החברה המנהלת אחר  (1)

מקבלי קצבת נכות. במסמך זה יצוין כי עמית שלא ישלח את המסמכים הנדרשים למעקב בתוך 

המועדים כאמור בהתראה השנייה, יעוכב תשלום קצבת הנכות שלו, עד לקבלת המסמכים 

 כנדרש.

  
על ידי מקבל קצבת נכות אגב מעקב החברה המנהלת אחר מקבל קצבת טופס למילוי  (2)

 נכות.

 בדיקה רפואית תקופתית  .79

 

שנים יבחן הגורם הרפואי את מצבו של מקבל קצבת הנכות, ביחס להחלטת הגורם הרפואי  5 -אחת ל

האחרונה שנתקבלה בגינו. נמצא כי חל שינוי במצב הנכות של מקבל קצבת הנכות ביחס להחלטת 

והקצבה תעודכן   66הגורם הרפואי האחרונה כאמור, תעודכן החלטת הגורם הרפואי בהתאם לסעיף 

)א(  יחולו הוראות 86בהתאם. למען הסר ספק, לגבי הליך תביעה מחודשת של נכה כמפורט בסעיף 

 לתקנון זה. 68עד  63סעיפים 

 שינוי דרגת נכות  .81

 

עמית שהוכר כנכה חלקי ודרגת נכותו הוחמרה רשאי לפנות לחברה המנהלת בהתאם להוראות  (א)

לעיל, ובלבד שבמועד האירוע המזכה לעניין ההחמרה במצבו היה העמית מבוטח בשל  65בסעיף 

 . 75הפרש השכר הקובע כמשמעותו בסעיף 

 
ות ויחולו לגביה תביעת עמית להחמרת דרגת הנכות כמוה כהגשת תביעה לקבלת קצבת נכ (ב)

 . 63-68הוראות פרק זה לרבות הוראות סעיפים 

 הגורם הרפואי יקבע בהחלטתו המנומקת את הקביעות הבאות: (ג) 

  

האם חלה החמרה בדרגת נכותו של הנכה, לרבות הפיכתו לנכה סיעודי, האם הסתיימה  (1)

כתוצאה והאם ההחמרה נגרמה  34תקופת אכשרה ביחס להחמרה בהתאם לקבוע בסעיף 

 מאירוע או מחלה אשר הוחרגו בהליך החיתום הרפואי של העמית, ככל שהיה הליך חיתום;

 שיעור הנכות; (2)  

 מועד ההחמרה בדרגת נכותו של הנכה; (3)  

 תקופת הנכות, אם חל בה שינוי. (4)  

 

מצאה החברה המנהלת, בהתאם להחלטת הגורם הרפואי, כי חלה החמרה בדרגת נכותו של  (ד)

נכה שהוכר כנכה חלקי כאמור וכי לא חלות הוראות לעניין תקופת אכשרה או החרגות כמפורט בסעיף 

 (, יהיה זכאי הנכה לקבלת קצבת נכות בשל ההחמרה האמורה. 1קטן ג)

 
בעקבות החמרת דרגת נכותו, תחושב קצבת הנכות אושרה הגדלת קצבת נכות לנכה חלקי  (ה)

 בהתאם לשיעור הנכות המעודכן שקבע הגורם הרפואי והשכר הקובע במועד ההחמרה האמורה.

 נכה שהגיע לגיל תום תקופת הביטוח  .81

 

הגיע הנכה לגיל תום תקופת הביטוח יופסקו תשלום קצבת הנכות וזקיפת דמי הגמולים לחשבון העמית 

העמית הנכה יהיה זכאי החל ממועד זה לקבלת קצבת זקנה בהתאם להוראות פרק קצבת הנכה בקרן. 

 זקנה.

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
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 קצבת נכות לנכה המשתכר מעבודה  .82

 

( לפקודת מס הכנסה )למעט תשלום בגין 2)2-( ו1)2נכה שיש לו הכנסה מהמקורות הקבועים בסעיפים 

 -ימי מחלה ממעסיק שנצברו עד מועד האירוע המזכה(, או מדמי אבטלה, או קצבה ממקור אחר )להלן 

( תשולם לו מלוא קצבת הנכות כל עוד סכום הקצבה לה הוא זכאי מהקרן בצירוף הכנסה כוללת

( אינו עולה על כלל הכנסתו החודשית הממוצעת של הכנסה משולבת לנכה -הכנסה הכוללת )להלן ה

החודשים שקדמו למועד האירוע המזכה,  12( לפקודת מס הכנסה ב 2)2 -( ו1)2העמית לפי סעיפים 

 (.תקרת ההכנסה לנכה -)להלן  בין אם הועברו דמי הגמולים לקרן ממלואה או מחלקה בלבד

  

ההכנסה המשולבת לנכה על תקרת ההכנסה לנכה, יופחת מסכום קצבת הנכות עלתה  (א)

המשולמת לעמית הנכה, מחצית מההפרש שבין ההכנסה המשולבת לנכה לבין תקרת ההכנסה 

 לנכה.

  
יובהר כי ההכנסה הכוללת לעניין סעיף זה תהיה ההכנסה של הנכה לאחר שפעלה  (ב)

 .83החברה המנהלת בהתאם לסעיף 

 קצבה ממקור אחרתביעת   .83

 

קבעה החברה המנהלת כי הנכות נגרמה מאירוע מזכה המקנה זכאות לתשלום קצבה ממקור  (א)

אחר, תותנה מלוא זכאותו של עמית לקצבת נכות בכך שיתבע את התשלומים המגיעים לו לקצבה 

 ממקור אחר ובהתאם להוראות החוק הרלוונטי.

 

תביעה לקבלת קצבה ממקור אחר, וכן על החברה המנהלת תודיע לעמית שעליו להגיש  (ב)

ההשלכות לעניין גובה קצבת הנכות אם העמית לא יגיש תביעה לקבלת קצבה ממקור אחר, וזאת בתוך 

 ימים ממועד החלטת החברה המנהלת. 7

 

נדחתה תביעתו של העמית לקבלת קצבה ממקור אחר, יודיע העמית לחברה על דחיית תביעתו  (ג)

בפני הערכאה המוסמכת לכך, אלא אם ניתנה הסכמת החברה המנהלת לאי  ויערער על דחיית תביעתו

 הגשת ערעור כאמור. 

 

חברה מנהלת רשאית לקבל מהעמית זכות תחלוף לפיה תערער החברה המנהלת, בשם  (ד)

העמית, בפני הערכאה המוסמכת. ערערה החברה המנהלת על דחיית תביעתו של העמית לקבלת 

 פעולה עם החברה ככל שיידרש לצורך קבלת הערעור. קצבה ממקור אחר, ישתף העמית

 

לא פנה העמית הנכה בתביעה לתשלום קצבה ממקור אחר, או לא הגיש העמית ערעור על  (ה)

ימים ממועד הודעת החברה המנהלת,  45ההחלטה בעניין הזכאות לקבלת קצבה ממקור אחר, תוך 

 תחושב קצבת הנכות כמכפלת כל אלה:

 נכות;השכר הקובע לקצבת  (1)  

  (2) 25%; 

 שיעור הנכות שנקבע לעמית על ידי הגורם הרפואי. (3)  

 קיזוז קצבת נכה  .84

 

סכום קצבת הנכות שתשלם הקרן לעמית נכה, אשר הוכרה זכאותו לקצבה ממקור אחר בשל  (א)

אותו אירוע מזכה, יהיה הסכום הגבוה מבין שני אלה, ובלבד שסכום קצבת הנכות שתשלם הקרן לא 

 שמגיעה לעמית לולא הוראות סעיף זה:יעלה על הקצבה 

  
מהשכר הקובע כשהוא מוכפל בשיעור הנכות שנקבע לעמית על ידי הגורם  25% (1)

 הרפואי.

  
מהשכר הקובע כשהוא מוכפל בשיעור הנכות שנקבע לעמית על ידי הגורם  100% (2)

 הרפואי בניכוי בסיס הקצבה לקיזוז.
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 שני אלה:מכפלת  -"  בסיס הקצבה לקיזוזבסעיף זה, " (ב) 

  

לחוק הנכים  7סכום קצבה ממקור אחר, ובמקרה של קצבת נכה נצרך לפי סעיף  (1)

(, סכום הקצבה שהיה משולם לו אילו חוק הנכים -)להלן  1959 -)תגמולים ושיקום(, התשי"ט

 לחוק הנכים; 5קצבתו הייתה מחושבת לפי סעיף 

  
, לפי 1ממקור אחר, או היחס שבין השכר הקובע לבין השכר שלפיו חושבה הקצבה  (2)

 הנמוך מבניהם.

 קצבת נכה בזמן הגשת תביעה לקצבה ממקור אחר  .85

 
עד לקבלת החלטה בתביעה לקבלת קצבה ממקור אחר או החלטה בערעור אם הוגש, תשלם  (א)

 )ה(. 83הקרן לעמית קצבה בסכום האמור בסעיף 

 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, עמית שהגיש תביעה לקבלת קצבה ממקור אחר וטרם נתקבלה  (ב)

החלטה בתביעתו לקבלת קצבה ממקור אחר, יהיה רשאי לקבל מקדמה בסכום ההפרש שבין סכום 

קצבת הנכות לה היה זכאי אלמלא זכאותו לקצבה ממקור אחר לבין סכום הקצבה לפי סעיף קטן )א( 

למשך ששה חודשים או למשך שליש מתקופת הנכות שנקבעה בקרן, החל ממועד  (המקדמה -)להלן 

 תחילת תשלום הקצבה בקרן, לפי התקופה הקצרה מבניהן. 

 

אם לאחר מתן ההחלטה בעניין הזכאות לקבלת קצבה ממקור אחר, סכום קצבאות הנכות  (ג)

בתקופת תשלום  שהעמית הנכה זכאי להן עולה על סכום קצבאות הנכות ששולמו לעמית מהקרן

פעמי ובתוספת הפרשי הצמדה למדד, הפער שבין הסכומים -המקדמה, ישולם לעמית בסכום חד

 האמורים עבור החודשים שבהם שולמה קצבת נכות לפי סעיף קטן )א(, בניכוי המקדמה ככל ששולמה.

 

אם לאחר מתן ההחלטה בעניין הזכאות לקבלת קצבה ממקור אחר, סכום קצבאות הנכות  (ד)

ששולמו לעמית מהקרן בתקופת תשלום המקדמה עולה על סכום קצבאות הנכות שהעמית היה זכאי 

להן מהקרן בשל אותה תקופה נוכח הזכאות לקבלת קצבה ממקור אחר, ישלם העמית את המקדמה 

ששולמה לו ביתר, בתוספת הפרשי הצמדה למדד, מקצבאות הנכות העתידיות שהוא זכאי להן, אלא 

את המקדמה כאמור באמצעות תשלום לקרן. אם לאחר גביית החוב מהקצבאות אם בחר לשלם 

העתידיות נותר סכום כספי שלא הוחזר לקרן מתוך תשלומי המקדמה ששולמה ביתר, ינוכה סכום זה 

מהסכום הצבור שעומד לזכות העמית. במקרה שבו הסכום הצבור העומד לזכות העמית אינו מספק 

 לעיל, תפעל החברה המנהלת לגביית סכום זה מהעמית בדרכים אחרות.לכיסוי הסכום הכספי כאמור 

 תום תקופת הזכאות לקצבת נכות וזכאות העמית לתביעת המשך  .86

 

חברה מנהלת תודיע לנכה על הגעתו למועד תום תקופת הזכאות לקצבת נכות ותפרט בהודעה  (א)

את האפשרויות העומדות בפני הנכה להגיש תביעת המשך להארכת תקופת הזכאות לקצבת נכות. 

 בהודעה כאמור תפרט החברה המנהלת את המסמכים הנדרשים מהעמית להגשת תביעת המשך. 

 

חודשים לפני תום תקופת הזכאות לקצבת נכות.  3-( תישלח לנכה כהודעה כאמור בפסקה )א (ב)

ידי החברה המנהלת או שתקופת הנכות שנותרה במועד אישור -במקרה שתקופת הנכות שאושרה על

חודשים, תינתן ההודעה לפי סעיף קטן )א( עם אישור  3התביעה לקבלת קצבת נכות, אינן עולות על 

 התביעה לקבלת קצבת נכות.

 לתקנון זה.  68עד  63למען הסר ספק, לגבי הליך תביעת המשך של נכה יחולו הוראות סעיפים  (ג) 
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 שאירי עמית -פרק ט' 

 תנאים לזכאות לקצבת שאירים של עמית מבוטח  .87

 נפטר עמית מבוטח בקרן, יהיו שאיריו זכאים לקצבת שאירים בהתקיים כל התנאים שלהלן: (א) 

 טרם מועד האירוע המזכה; 34ככל הנדרש בהתאם לסעיף הסתיימה תקופת אכשרה,  (1)  

  
פטירת העמית המבוטח לא נגרמה כתוצאה מאירוע או מחלה אשר הוחרגה בהליך  (2)

 ;35החיתום הרפואי של העמית כאמור בסעיף 

 במועד הפטירה העמית המבוטח טרם הגיע לגיל תום תקופת הביטוח; (3)  

  
ביטוחי לשאירים או כיסוי ביטוחי לבת זוג, לפי העניין, העמית המבוטח לא ויתר על כיסוי  (4)

 )ה(;31-)ה( ו30למעט במקרים כאמור בסעיפים 

  
התביעה לקבלת קצבת שאירים הוגשה לחברה המנהלת בתוך שבע שנים ממועד  (5)

 האירוע המזכה.

 תקופת הזכאות  .88

 
לחודש פטירת לחודש העוקב  1-מועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת שאירי עמית יהא ה (א)

 העמית.

 תום הזכאות לקצבת שאירי עמית יהיה במועדים הבאים, לפי העניין: (ב) 

 היום האחרון בחודש פטירתו, אף אם נישא מחדש. -לגבי אלמן  (1)  

 בתום החודש בו חדלו להיות שאירים לפי תקנון זה. -לגבי שאירים שאינם אלמן  (2)  

 מידע כללי לתביעת קצבת שאירים  .89

 

 החברה המנהלת תפרסם בדף מרוכז באתר האינטרנט שלה שכתובתו:  (א)

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx 

 את המסמכים הבאים: 

  
בו יפורט הליך הטיפול בתביעה לרבות התייחסות ללוחות זמנים לטיפול בתביעה מסמך  (1)

 ממועד הגשתה ועד להשלמתה;

  
מסמך הנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש מהשאיר לרבות פירוט המידע ורשימת  (2)

 המסמכים הנדרשים לטובת הטיפול בתביעה;

 לעניין אופן מילוי הטופס.טופס תביעה לקבלת קצבת שאירים מהקרן לרבות הוראות  (3)  

  תביעה לקבלת קצבת שאירים  .91

 תביעה לקבלת קצבת שאירים תוגש לחברה המנהלת ותכלול את המסמכים הבאים: (א) 

 טופס תביעה לקבלת קצבת שאירים; (1)  

 תעודת פטירה של העמית המבוטח; (2)  

  
להוראות ידי החברה המנהלת והכל בכפוף -מידע או אסמכתאות נוספות הנדרשות על (3)

 ההסדר התחיקתי.

 
ימים ממועד הגשת התביעה כאמור בסעיף קטן )א(  5החברה המנהלת תשיב לשאיר בתוך  (ב)

 ותפרט לגבי הנושאים הבאים:

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
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 אישור קבלת תביעת השאיר; (1)  

 בקשת מידע או אסמכתאות נוספות החסרות בתביעת השאיר, ככל שיהיו; (2)  

 

המועד בו התקבלה לראשונה תביעת השאירים מועד קבלת התביעה לקצבת שאירים יהיה  (ג)

בחברה המנהלת, או המועד בו התקבל המידע הנוסף שהתבקש על ידי החברה המנהלת, לפי 

 המאוחר מבניהם.

 
ימים ממועד קבלת התביעה לקצבת שאירים אם  10החברה המנהלת תודיע לשאיר בתוך  (ד)

 בעניין תביעתו.אושרה תביעתו או נדחתה, והאם צפוי רופא הקרן לדון 

 

אישרה החברה המנהלת את תביעת השאיר לקבלת קצבת שאירים, תפרט בהודעה את השכר  (ה)

הקובע של העמית המבוטח טרם פטירתו, שיעור הכיסוי הביטוחי לשאירים, שיעור הכיסוי הרלוונטי 

לקצבת לסוג השאיר )הורה, אלמן, או יתום(, סכום קצבת השאירים לה זכאי השאיר ותקופת הזכאות 

 שאירים.

 

דחתה החברה המנהלת את תביעת השאיר לקבלת קצבת שאירים, תפרט את הסיבות לדחייה  (ו)

וכן את הזכות שעומדת לשאיר לערער על קביעת החברה המנהלת. חלק השאיר על החלטת החברה 

ממועד ימים  90ידי הגורם הרפואי, יהא רשאי להגיש ערעור בתוך -המנהלת בסוגיות שאינן נבחנות על

 הודעת הדחייה.

 
ימים ממועד הגשת הערעור כאמור בפסקה )ז( אם  10החברה המנהלת תודיע לשאיר בתוך  (ז)

 נתקבל הערעור או נדחה. החלטת החברה המנהלת תהיה מפורטת ומנומקת. 

 
( של שאיר ביחס לזכויות הנובעות ]יב[ על בירור ויישוב תביעות )כהגדרת המונח בנספח (ח)

 .]יב[ העמית, תחול מערכת הכללים בנספחמפטירתו של 

  רופא הקרן  .91

 
ימים ממועד  20ככל שתידרש החלטת רופא הקרן בתביעה, ידון הרופא בתביעת השאיר בתוך  (א)

 קבלת התביעה.

 רופא הקרן יקבע בהחלטה מנומקת את הקביעות הבאות: (ב) 

 מועד האירוע המזכה; (1)  

  

האם הסתיימה תקופת האכשרה והאם פטירת העמית המבוטח נגרמה כתוצאה  (2)

מתאונה, מחלה, מום או כל מצב רפואי שחלות לגביו הוראות לעניין תקופת אכשרה כמפורט 

 ; 34בסעיף 

  
האם פטירת העמית המבוטח נגרמה כתוצאה מאירוע או מחלה שהוחרגו בהליך  (3)

 החיתום הרפואי, ככל שהיה חיתום רפואי;

 
ככל שנדרשו לרופא הקרן נתונים נוספים הנדרשים כדי לקבל את החלטתו, תישלח על כך  (ג)

 ימים ממועד בחינת התביעה על ידו. 2הודעה לשאיר בתוך 

 

ימים ממועד בחינת התביעה על ידי רופא הקרן או  2החברה המנהלת תודיע לשאיר בתוך  (ד)

ימים ממועד קבלת המסמכים בהתאם לבקשת רופא הקרן כאמור בסעיף קטן )ג(, לפי העניין,  7בתוך 

 על החלטת רופא הקרן בתביעה. החלטת רופא הקרן תהיה מפורטת ומנומקת. 

 

יע לו החברה המנהלת בהודעה כאמור בסעיף קטן )ד(, על ככל שתביעת השאיר נדחתה, תוד (ה)

זכותו של השאיר לערער על ההחלטה בפני הועדה הרפואית וכן על זכאותו למנות רופא מטעמו בוועדה 

הרפואית שישולם על ידי החברה המנהלת בכפוף לתקרת העלות המירבית המשולמת לרופא בוועדה 

 הרפואית בקרן.
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בלה, תפרט החברה המנהלת בהודעה כאמור בסעיף קטן )ד(, את ככל שתביעת השאיר התק (ו)

השכר הקובע של העמית המבוטח טרם פטירתו, שיעור הכיסוי הביטוחי לשאירים, שיעור הכיסוי 

הרלוונטי לסוג השאיר )הורה, אלמן, או יתום(, סכום קצבת השאירים לה זכאי השאיר ותקופת הזכאות 

 לקצבת שאירים.

 ועדה רפואית  .92

 
חלק שאיר העמית המבוטח על קביעת רופא הקרן, יהא רשאי להגיש ערעור על קביעה זו  (א)

 ימים ממועד הודעת החברה המנהלת על החלטת רופא הקרן. 90לוועדה הרפואית בתוך 

 
ימים ממועד קבלת הערעור של  21הועדה הרפואית תדון בתביעת השאיר לכל היותר בתוך  (ב)

 השאיר.

 
בהחלטתה המנומקת לגבי הנושאים אשר נדרש רופא הקרן להכריע הועדה הרפואית תכריע  (ג)

 )ב(; 91בהם בהתאם להוראות סעיף קטן 

 
ככל שנדרשו לוועדה הרפואית נתונים נוספים, הנדרשים כדי לקבל החלטה, תישלח על כך  (ד)

 ימים ממועד התכנסות הוועדה הרפואית. 2הודעה לשאיר בתוך 

 

 7ימים ממועד התכנסות הוועדה הרפואית או בתוך  2החברה המנהלת תודיע לשאיר בתוך  (ה)

ימים ממועד קבלת המסמכים בהתאם לבקשת הוועדה כאמור בסעיף קטן )ד(, לפי העניין, על החלטת 

 הוועדה הרפואית בערעור. החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת.

 
ן )ה(, על ככל שתביעת השאיר נדחתה, תודיע לו החברה המנהלת בהודעה כאמור בסעיף קט (ו)

 זכותו של השאיר לערער על ההחלטה בפני הועדה הרפואית לערעורים.

 

ככל שתביעת השאיר התקבלה, תפרט החברה המנהלת בהודעה כאמור בסעיף קטן )ה(, את  (ז)

השכר הקובע של העמית המבוטח טרם פטירתו, שיעור הכיסוי הביטוחי לשאירים, שיעור הכיסוי 

למן, או יתום(, סכום קצבת השאירים לה זכאי השאיר ותקופת הזכאות הרלוונטי לסוג השאיר )הורה, א

 לקצבת שאירים.

  ועדה רפואית לערעורים  .93

 

חלק שאיר העמית המבוטח על קביעת הועדה הרפואית, יהא רשאי להגיש ערעור על קביעה זו  (א)

 ימים ממועד הודעת החברה המנהלת על החלטת הועדה 90לוועדה הרפואית לערעורים בתוך 

 הרפואית.

 
ימים ממועד קבלת הערעור של  21הועדה הרפואית לערעורים תדון בתביעת השאיר בתוך  (ב)

 השאיר.

 
הוועדה הרפואית לערעורים תכריע בהחלטתה המנומקת לגבי הנושאים אשר נדרש רופא הקרן  (ג)

 )ב(. 91להכריע בהם בהתאם להוראות סעיף קטן 

 
נתונים נוספים, הנדרשים כדי לקבל החלטה, תישלח ככל שנדרשו לוועדה הרפואית לערעורים  (ד)

 ימים ממועד התכנסות הוועדה הרפואית לערעורים. 2על כך הודעה לשאיר בתוך 

 

ימים ממועד התכנסות הוועדה הרפואית לערעורים או  2החברה המנהלת תודיע לשאיר בתוך  (ה)

קטן )ד(, לפי העניין, על ימים ממועד קבלת המסמכים בהתאם לבקשת הוועדה כאמור בסעיף  7בתוך 

 החלטת הוועדה הרפואית לערעורים בערעור. החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת.

 

ככל שתביעת השאיר התקבלה, תפרט החברה המנהלת בהודעה כאמור בסעיף קטן )ה(, את  (ו)

השכר הקובע של העמית המבוטח טרם פטירתו, שיעור הכיסוי הביטוחי לשאירים, שיעור הכיסוי 

לוונטי לסוג השאיר )הורה, אלמן, או יתום(, סכום קצבת השאירים לה זכאי השאיר ותקופת הזכאות הר

 לקצבת שאירים.
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החלטת הוועדה הרפואית לערעורים בסוגיות רפואיות הינה סופית ותחייב את הצדדים לכל דבר  (ז)

 ועניין, ולא תהיה ניתנת לערעור או לתקיפה בכל דרך שהיא.

 שאירי עמית מבוטחחישוב קצבת   .94

 קצבת שאיר עמית מבוטח תחושב ע"י מכפלת שני אלה: (א) 

  
מכפלה של השכר הקובע של העמית המבוטח בשיעור הכיסוי הביטוחי לשאירים שבחר  (1)

 (.הקצבה הבסיסית לשאירים -)להלן  24העמית המבוטח בהתאם לסעיף 

 שיעור הכיסוי הביטוחי לשאיר הרלוונטי כמפורט להלן: (2)  

 ;60% -עבור אלמן  (א)   

 ;40% -עבור אלמן במסלול ביטוח לבן נבחר עם מוגבלות  (ב)   

 לכל בן עם מוגבלות; 40% -עבור יתום שהוא בן עם מוגבלות  (ג)   

 לבן הנבחר עם המוגבלות; 30% -עבור יתום שהוא בן נבחר עם מוגבלות  (ד)   

 ;40% -עבור יתום יחיד  (ה)   

 ;שווים בחלקים היתומים בין 40% -ה יחולקו – יחיד יתום שאינו יתום עבור (ו)   

   
 30% -ו 21עד הגיעו לגיל  40% –עבור יתום יחיד שהוא בן נבחר עם מוגבלות  (ז)

 ;21החל מגיל 

 ;100% -עבור יתום יחיד בהעדר אלמן  (ח)   

   
עד הגיעו  100% –עבור יתום יחיד שהוא בן נבחר עם מוגבלות ובהעדר אלמן  (ט)

 ;21מגיל החל  30% -ו 21לגיל 

   
, כשהם מחולקים באופן 100% -עבור יתום שאינו יתום יחיד ובהעדר אלמן  (י)

 שווה בין כלל היתומים;

 ;20% -עבור הורה  (יא)   

 
על אף האמור בסעיף קטן )א( לעיל, סכום קצבאות שאירי עמית מבוטח לא יעלה על סכום  (ב)

 הקצבה הבסיסית לשאירים.

 

מבוטח על סכום הקצבה הבסיסית לשאירים, תופחת תחילה עלה סכום קצבאות שאירי עמית  (ג)

קצבת ההורה, ואחר כך תופחת קצבת היתומים למעט יתום שהוא בן עם מוגבלות או בן נבחר עם 

מוגבלות, ביחס שווה בין היתומים. למען הסר ספק, יובהר כי תתכן הפחתת מלוא קצבת שאיר מסוים 

 בהתאם לסעיף קטן זה.

 
ה של אחד היתומים שאינו בן עם מוגבלות או בן נבחר עם מוגבלות, פקעה זכאותו לקצב (ד)

 תחושבנה קצבאות היתומים האחרים שאינם בן עם מוגבלות או בן נבחר עם מוגבלות מחדש.

 

עלתה יתרת הזכאות הצבורה של העמית המבוטח על הערך המהוון של קצבאות השאירים,  (ה)

תרת הזכאות הצבורה בערך המהוון של תוגדל הקצבה לשאירים בשיעור המתקבל מחלוקת י

במקדמי ההמרה  לאלמןהקצבאות. הערך המהוון של הקצבאות יחושב על ידי הכפלת הקצבה 

. הערך המהוון לקצבאות הורה, בן עם מוגבלות ד[ וליתום במקדמי ההמרה שבנספח ]ז[שבנספח ]

. שאיר רשאי להוון את ד[נבחר ובן עם מוגבלות יחושבו בהתאם למקדמי ההמרה לבן זוג שבנספח ]

החלק בקצבת השאירים שהוגדל לפי סעיף זה וזאת על ידי מכפלת החלק שהוגדל בקצבת השאירים 

 כאמור במקדם ההמרה של השאיר המפורט לעיל.
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)ג(, תופחת הקצבה 34נפטר העמית המבוטח, במהלך תקופת האכשרה הקבועה בסעיף  (ו)

או שהועבר לקופת גמל אחרת על ידי העמית לשאירים בשיעור המתקבל מחלוקת הסכום שנמשך 

במקדמי  אלמןבערך המהוון של הקצבאות. הערך המהוון של הקצבאות יחושב על ידי הכפלת הקצבה ל

. הערך המהוון לקצבאות הורה, בן נבחר ד[ וליתום במקדמי ההמרה שבנספח ]ז[ההמרה שבנספח ]

 .ד[ה לבן זוג שבנספח ]עם מוגבלות ובן עם מוגבלות יחושבו בהתאם למקדמי ההמר

 חלוקת קצבת שאירי עמית מבוטח בין השארים  .95

 
 94הותיר אחריו העמית המבוטח יותר מאלמן אחד, תחולק הקצבה המחושבת בהתאם לסעיף  (א)

 בין האלמנים בחלקים שווים. 

 
 94הותיר אחריו העמית המבוטח יותר מהורה אחד, תחולק הקצבה המחושבת בהתאם לסעיף  (ב)

 בחלקים שווים. בין ההורים

 קצבת שאירי נכה  .96

 

קצבת שאירי נכה תהיה כשל קצבת שאירי עמית מבוטח ותחושב בהתאם להיקף הכיסוי  (א)

הביטוחי לשאירים שהיה לעמית בטרם הפך לנכה, ולחלק השכר הקובע אשר ביחס אליו נקבעה לו 

קצבת הנכות בשיעור נכות. חלק השכר הקובע כאמור יחושב כמכפלה של השכר הקובע לפיו חושבה 

 הנכות שקבע הגורם הרפואי לעמית הנכה.

 

נוסף על האמור בסעיף קטן )א( קצבת שאירי נכה חלקי המבוטח על הפרש השכר הקובע  (ב)

, תחושב בהתאם להיקף הכיסוי הביטוחי לשאירים שהיה לעמית בטרם 75בהתאם להוראות סעיף 

 הפך לנכה ולהפרש השכר הקובע כאמור.

 
 30ספק, יובהר כי נכה שוויתר בהיותו עמית על כיסוי ביטוחי לשאירים לפי סעיפים למען הסר  (ג)

 , ונפטר במהלך תקופת נכותו, יהיו שאיריו זכאים לקצבת שאירים בהתאם לסעיף זה.31או 

 חישוב קצבת שאירי עמית לא מבוטח  .97

 

בפטירת בפטירת עמית מבוטח ששאיריו אינם זכאים לקצבת שאירים בהתאם לפרק זה או  (א)

עמית לא מבוטח, יהיה האלמן זכאי לקצבה שתחושב ע"י חלוקת החלק היחסי של האלמן מתוך היתרה 

כל  הויהי ד[הצבורה של העמית שנפטר, כמשמעו בסעיף קטן )ב( שלהלן, במקדם ההמרה שבנספח ]

העמית חלק היחסי של היתומים מתוך היתרה הצבורה של לקצבה שתחושב על ידי חלוקת היתום זכאי 

 .בסך מקדמי ההמרה של היתומים שבנספח ]ז[ שנפטר כמשמעו בסעיף קטן )ב( שלהלן

 
החלק היחסי של האלמן ושל היתומים ביתרה הצבורה של העמית יחושב כמכפלת השיעורים  (ב)

 המפורטים להלן ביתרה הצבורה של העמית:

  
ושנת לידתו של כל חלוקת סכום מקדמי ההמרה לאלמן בהתאם לגילו, מינו  -לגבי אלמן  (1)

 ( בסכום מקדמי ההמרה. סכום מקדמי ההמרה לאלמן -)להלן  ד[אלמן כקבוע בנספח ]

  

חלוקת מחצית מסכום מקדמי ההמרה ליתומים כאשר מקדם ההמרה  -לגבי יתומים  (2)

סכום מקדמי ההמרה  -)להלן  ז[יחושב לכל יתום בנפרד בהתאם לגילו, כקבוע בנספח ]

 ההמרה. ( בסכום מקדמיליתומים

  
מקדם ההמרה לאלמן בתוספת סכום מקדמי ההמרה   -" סכום מקדמי ההמרהבסעיף זה, "

 ליתומים.
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הותיר אחריו עמית לא מבוטח יותר מאלמן אחד, יחולק החלק היחסי של האלמן ביתרה  (ג)

הצבורה כמפורט לעיל, בין האלמנים בחלקים שווים. קצבת כל אחד מהאלמנים תחושב על ידי חלוקת 

חלקו של האלמן מתוך החלק היחסי של היתרה הצבורה כאמור בסעיף קטן )ב( במקדם ההמרה 

המתאים לו. יובהר כי בעת פטירת אחד האלמנים, לא יחול שינוי בקצבאות המשולמות  ]ד[ שבנספח

 לאלמנים הנותרים.

 תשלום ועדכון קצבת שאירים  .98

 
קצבת השאירים תשולם לזכאים עד ליום השלישי של כל חודש, בשל החודש הקודם, החל  (א)

 . 88מהיום הראשון לחודש העוקב למועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת שאירים כמפורט בסעיף 

 

תשלום קצבת שאירים ליתומים ייעשה באמצעות האלמן. אם האלמן אינו הורה של היתומים  (ב)

אפוטרופוס שמונה כדין. היתום יהא רשאי לקבל את קצבת השאירים שלה תשולם הקצבה באמצעות 

 הוא זכאי לחשבון הרשום על שמו.

 

קבעה ערכאה שיפוטית מוסמכת בפסק דין חלוט כי מות העמית נגרם כתוצאה ממעשה בזדון  (ג)

של מי משאיריו, תישלל זכות השאיר כאמור לקצבת שאירים. נשללה קצבה כאמור, תחולק קצבת 

ר שזכותו נשללה, בין יתר השאירים, ככל שיש, על ידי תיקון החישוב לקצבת השאירים בהתאם השאי

 ובכפוף לכך שהקצבאות טרם שולמו לשאיר שזכותו נשללה. 97 -ו 94-95להוראות סעיפים 

 
קצבת השאירים תעודכן בהתאם לשיעור שינוי המדד כפי שנקבע בהוראות ההסדר התחיקתי  (ד)

 לעניין זה בפרק חישוב ועדכון זכויות עמיתים.ובהוראות הקבועות 

 קצבת מינימום לשאירים  .99

 

היה סכומן של כלל קצבאות השאירים בחודש התשלום הראשון נמוך מקצבת מינימום, יהיה רשאי כל 

( לבין 3)א()8אחד מהשאירים, לבחור בין קבלת קצבת שאירים חודשית, בניכוי דמי ניהול לפי סעיף 

 ביתרה הצבורה של העמית שנפטר.משיכת חלקו 

 היוון קצבה ליתומים  .111

 

שנים ואף אחד  21שנים וטרם מלאו להם  18נפטר עמית וביום פטירתו היו יתומים שגילם מעל  (א)

מהם אינו בן עם מוגבלות והעמית לא הותיר אחריו אלמן, יהיו היתומים כאמור, זכאים לוותר על 

הקצבה המהוונת אשר תחושב כמכפלה של קצבת השאיר זכאותם לקצבת שאירים ולקבל את סכום 

 בהתאם לפרטי היתום הרלוונטי. ז[במקדם ההמרה שבנספח ]

 
היתומים יודיעו לחברה המנהלת על בקשתם כאמור בטרם שולמה להם קצבת שאירים ויוכלו  (ב)

 לחזור בהם כל עוד לא שולם להם סכום ההיוון.

 
המהוון של הקצבה במועד התשלום הראשון של החברה המנהלת תשלם ליתומים את הערך  (ג)

 הקצבה.

  

 היוון קצבה לאלמן  .111

 

מקצבת  25%אלמן של עמית הזכאי לקצבה בהתאם לתקנון זה רשאי להוון שיעור של עד  (א)

( לתקופה של עד חמש שנים, ובלבד שסכום שיעור ההיוון המבוקש -השאירים לה הוא זכאי )להלן 

 הקצבה שישולם לו לאחר ההיוון לא יהיה נמוך מסכום הקצבה המזערי. 

 
הבקשה להיוון תוגש במעמד הגשת התביעה לקצבת שאירים. האלמן יוכל לחזור בו כל עוד לא  (ב)

 שולמה קצבת השאירים לראשונה.
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שהיה זכאי לה, בשיעור ההיוון המבוקש סכום ההיוון יהיה שווה למכפלת קצבת השאירים  (ג)

 בהתאם לפרטי האלמן ובהתאם לתקופת ההיוון שבחר.  ז[ובמקדם ההיוון הקבוע בנספח ]

 סכום ההיוון ישולם לאלמן במועד התשלום הראשון של הקצבה. (ד) 

 
במשך תקופת ההיוון שבחר האלמן תופחת הקצבה החודשית שהייתה מגיעה לו אלמלא ההיוון,  (ה)

 ההיוון.בשיעור 

 
מתום תקופת ההיוון שבחר האלמן, תשלם החברה המנהלת לאלמן את מלוא הקצבה לה היה  (ו)

 זכאי אלמלא ההיוון.

 תקופת תשלומים מובטחים לאלמן  .112

 
חודש, ובלבד  240אלמן של עמית הזכאי לקצבה, יהא זכאי לתשלומים מובטחים לתקופה של  (א)

 . 87שגילו של האלמן בתום תקופת התשלומים המובטחים לא יעלה על 

 

נפטר אלמן לפני תום תקופת התשלומים המובטחים, תשלם החברה המנהלת את הערך  (ב)

לידי  -המהוון של יתרת חודשי הקצבה בתשלום חד פעמי לידי המוטבים של האלמן, ובאין מוטבים 

המהוון יחושב כמכפלה של הקצבה האחרונה ששולמה לאלמן במקדם היורשים של האלמן. הערך 

 המבוסס על יתרת החודשים שנותרו עד תום תקופת התשלומים המובטחים לאלמן. ז[הקבוע בנספח ]

 

לעיל,  101אלמן שבחר בנוסף לתקופת תשלומים מובטחים גם בהיוון קצבה בהתאם לסעיף  (ג)

וכן לפני תום תקופת ההיוון, יופחת מהתשלום החד  ונפטר לפני תום תקופת התשלומים המובטחים

 פעמי ליורשיו האמור בפסקה )ב(, הסכום שיחושב כמכפלת כל אלה:

 קצבת האלמן אלמלא ההיוון; (1)  

 שיעור ההיוון שבחר האלמן; (2)  

 המבוסס על יתרת החודשים שנותר עד תום תקופת ההיוון. ז[מקדם הקבוע בנספח ] (3)  
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 כספיםמשיכת  -פרק י' 

 משיכת כספים בידי עמית שלא בדרך של קצבה  .113

 
עמית יהיה רשאי לבצע משיכת כספים מלאה או חלקית מתוך היתרה הצבורה הרשומה לזכותו  (א)

 בקרן, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי ובהתקיים התנאים הבאים:

 העמית אינו מקבל קצבת נכות מהקרן; -לגבי משיכה ממרכיב התגמולים  (1)  

  

 -ידי מעסיק עבור עמית שכיר -משיכה ממרכיב הפיצויים של כספים שהופקדו על לגבי (2)

נותקו יחסי עובד ומעסיק בין העמית לבין אותו מעסיק והעמית זכאי לכספים בהתאם להוראות 

 ההסדר התחיקתי;

  

נותקו יחסי  -ידי מעסיק עבור עמית שכיר -לגבי משיכה ממרכיב התגמולים שהופקדו על (3)

ק בין העמית לבין אותו מעסיק או שהעמית הגיע לגיל הזכאות המינימלי לקצבת עובד ומעסי

 זקנה והעמית זכאי לכספים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי;

 במועד משיכת הכספים העמית אינו מקבל קצבת זקנה מכוח אותה יתרת זכאות צבורה. (4)  

 
אם העמית זכאי לכספי הפיצויים בהתאם להסדר זכאות בלא תנאי בינו לבין המעסיק, יהיה  (ב)

 סכום המשיכה הגבוה מבין שני אלה: 

 הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים, כשהם צמודים למדד; (1)  

 יתרת הכספים במרכיב הפיצויים של העמית שהופקדו ע"י המעסיק, במועד המשיכה. (2)  

 
הסדר לעניין זכאות ללא תנאי של העובד לכספי פיצויים  - זכאות בלא תנאי""הסדר בסעיף זה, 

 ;1964-כט לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד41כמשמעו בתקנה 

 

(, ינוכה ההפרש שבין אותו סכום לבין הסכום 1שולם לעמית סכום שחושב לפי סעיף קטן )ב() (ג)

(, ממרכיב תגמולי העובד וממרכיב תגמולי המעסיק ביתרה הצבורה, 2)ב()המחושב לפי סעיף קטן 

 בהתאם לחלקם היחסי של התשלומים למרכיבים אלה.

 משיכת כספי פיצויים בידי מעסיק  .114

 
מעסיק של עמית בקרן רשאי לבקש משיכת כספים שהופקדו על ידו למרכיב הפיצויים בהתאם  (א)

 להוראות ההסדר התחיקתי.

 

המנהלת תודיע לעמית על בקשת המעסיק למשיכת כספי הפיצויים כאמור בסעיף קטן החברה  (ב)

ימים לפחות טרם תשלום הכספים למעסיק. בהודעה תציין החברה המנהלת את שם  60)א( בתוך 

המעסיק, סכום ההחזר ומועד החזרת הכספים למעסיק וכן האפשרות העומדת לעמית להתנגד לבקשת 

 המעסיק כאמור.

 

התנגד העמית להחזר כספי הפיצויים למעסיק, תעכב החברה המנהלת את החזר כספי   (ג)

הפיצויים למעסיק, עד לקבלת החלטה שיפוטית בדבר הזכאות לכספי הפיצויים או עד להסכמה בין 

 המעסיק לעובד.

 תשלום כספים של עמית שנפטר  .115

 
ישולמו בהתאם להוראות כספים המגיעים לשאירי עמית שנפטר או לשאירי פנסיונר שנפטר  (א)

 פרקים ז' וט' לפי העניין.

 

בהעדר שאירים תשולם היתרה הצבורה של העמית שנפטר למוטבים. היתרה הצבורה תחולק  (ב)

בחלקים  –בין המוטבים לפי השיעורים שקבע העמית בהוראת המוטבים, ואם לא קבע שיעורים כאמור 

 שווים.
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 העמית שנפטר ליורשים.בהעדר מוטבים תשולם היתרה הצבורה של  (ג) 

 הוראות כלליות  .116

 
נמשכו הכספים שנצברו לזכות העמית בקרן, לא יהיו העמית או שאיריו זכאים לקבלת קצבה  (א)

 בשל הכספים שנמשכו.

 
נמשכו חלק מהכספים שנצברו לזכות העמית בקרן, יופחת הסכום שנמשך, לרבות תשלומי מס  (ב)

 ככל שנדרשו על פי דין, מיתרת הזכאות הצבורה של העמית בקרן. 

 מידע כללי למשיכת כספים  .117

 

החברה המנהלת תפרסם הוראות לעניין אופן מילוי הבקשה למשיכת כספים ומסמכים שיש לצרף 

 מרוכז באתר האינטרנט שכתובתו:לבקשה, בדף 

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx. 

 בקשה למשיכת כספים  .118

 , יש להגיש בקשה למשיכת כספים לחברה המנהלת. על ידי עמית לצורך משיכת כספים מהקרן (א) 

 
ימים  2בתוך לעמית ככל שבקשת המשיכה כאמור בסעיף קטן )א( נמצאה תקינה, תישלח  (ב)

 ממועד קבלת הבקשה בחברה המנהלת, הודעה שבה יצוין בפניו האם אושרה בקשתו או נדחתה. 

 
אם הבקשה למשיכת כספים אושרה, יפורטו בהודעה כאמור בסעיף קטן )ב(, בין היתר, הסכום  (ג)

 וזכאותו לבטל את הבקשה.לעמית לתשלום, מועד תשלום הכספים 

 אם הבקשה למשיכת כספים נדחתה, יפורטו בהודעה כאמור בסעיף קטן )ב( הסיבות לדחייה. (ד) 

 
ימים  2בתוך לעמית ככל שבקשת המשיכה כאמור בסעיף קטן )א( נמצאה לא תקינה, תישלח  (ה)

 ממועד קבלת בקשת המשיכה בחברה המנהלת, הודעה בכתב שבה יפורטו הנושאים הבאים:

 אישור קבלת בקשתו; (1)  

 פירוט לגבי מסמכים חסרים או בלתי תקינים או כל ליקוי אחר שנמצא בבקשה; (2)  

 

הבקשה למשיכת כספים מהקרן יהיה המועד בו התקבלה לראשונה בקשת משיכת מועד קבלת  (ו)

הכספים בחברה המנהלת, או המועד בו התקבל המידע הנוסף שהתבקש ע"י החברה המנהלת, 

 המאוחר מבניהם.

 
בהתאם לסעיף  העמית ככל שהבקשה למשיכת כספים אושרה, ישולמו הכספים שלהם זכאי (ז)

 .העמיתידי -ימים ממועד קבלת הבקשה למשיכת כספים, אלא אם כן בוטלה הבקשה על 4זה, בתוך 

 
על אף האמור, אם חל מועד קבלת הכספים באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש  (ח)

 פלוני, רשאית החברה המנהלת לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש.

 

 הממונה הוראות של לתוקף כניסתן במועד או 01/01/2021 ביוםתחילתו של סעיף זה בתקנון  (ט)

ימים  10ישולמו הכספים לבקשת העמית בתוך , עד למועד האמור .המוקדם לפי, כספים משיכת לעניין

ואולם אם חל מועד קבלת הכספים באחד משלושת ימי  ממועד קבלת הבקשה למשיכת כספים.

לדחות את מועד התשלום ליום העסקים המנהלת  החברההעסקים הראשונים בחודש פלוני, רשאית 

 .הרביעי באותו חודש

  

https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
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 חישוב ועדכון זכויות עמיתים ומקבלי קצבה -פרק יא' 

 עדכון זכויות עמיתים ומקבלי קצבאות בהתאם למאזן האקטוארי  .119

 

במסגרת הדיווחים הכספיים השנתיים והרבעוניים של הקרן יערך מאזן אקטוארי מלא ומפורט  (א)

של הקרן על פי הנחיות הממונה. זכויות העמיתים ומקבלי הקצבאות יעודכנו בהתאם לשיעור העודף או 

 הגרעון האקטוארי שיתקבל במאזן האקטוארי בהתאם למפורט להלן:

  

וארי הנובע מגורמים דמוגרפים )לדוג': שיעורי התמותה שיעור העודף או הגירעון האקט (1)

באמצעות עדכון היתרה  -ושיעורי היציאה לנכות בקרן וכו'( ייזקף בכל רבעון לגבי עמית בקרן 

הצבורה של העמית במועד הדיווח הכספי, ובלבד שקיימת לעמית יתרה צבורה במועד העדכון, 

אישור מועד החל מהחודש העוקב להוא זכאי באמצעות עדכון הקצבה לה  -ולגבי מקבל קצבה 

 הדיווח הכספי, ובלבד שעדיין משולמת לו קצבה.

  

שיעור העודף או הגרעון האקטוארי הנובע מתשואות ושיעורי ריבית היוון, ייזקף למקבלי  (2)

הקצבאות בקרן בלבד על ידי העברת העודף או גרעון אקטוארי לעתודה למקבלי קצבה; עלתה 

מהתחייבויות הקרן, יעודכנו הקצבאות בקרן כך שהעתודה  1%קצבה על העתודה למקבלי 

 מסך התחייבויות הקרן למקבלי הקצבה. 1%למקבלי קצבה תעמוד על שעור של 

מהתחייבויות הקרן  1%עתודה בשיעור שלא עולה על  - "עתודה למקבלי קצבה"בסעיף זה, 

ייה מהנחות התשואה או למקבלי קצבה המשמשת להפחתת התנודתיות בקצבה שמקורה בסט

 בשינוי הנחות ריבית ההיוון לחישוב התחייבויות הקרן כלפי מקבלי קצבה.

למען הסר ספק, בגין כל מסלול השקעה למקבלי קצבאות, לרבות בשל זכאים קיימים לקצבה, 

 תחושב עתודה נפרדת למקבלי קצבה.

 

העמיתים בקרן לא תיצור למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התשואה על היתרות הצבורות של  (ב)

עודף או גירעון אקטוארי, מאחר שהיתרות הצבורות של העמיתים יותאמו במהלך תקופת הדיווח 

 הכספי בהתאם לתשואה האמורה.

 הנחות אקטואריות  .111

 

המקדמים שבנספחים לתקנון זה, אשר בהתאם להוראות התקנון ישמשו לחישוב דמי הביטוח,  (א)

יחושבו ע"י אקטואר הקרן על בסיס ההנחות שנקבעו בהוראות הממונה הקצבאות וסכומי ההיוון 

 המפורטות להלן:

  

"ריבית שנתית להיוון" לאחר ניכוי דמי ניהול בשיעור  -תשואה ריאלית אפקטיבית  (1)

או כל חוזר שיבוא במקומו. במועד  2017-3-1 בחוזר הממונה על שוק ההון וכפי שנקבעהמירבי 

 נטו לשנה; 3.74% -אישור תקנון זה 

  

 5של שער  2בחלק  1לפרק  5.2.1.5ד בנספח 3-פלפי לוח  -לוחות תמותה לפנסיונרים  (2)

בהנחת  (,חוזר הממונה -במקומו )להלן בסעיף זה הוראה שתבוא או כל  בחוזר המאוחד

קצב הפחתה בתמותה לפי הלוחות והמודל  בהנחתשבחוזר הממונה ו 4-הפחתה לפי לוח פ

 שבחוזר הממונה; 6-בלוח פ

  

בחוזר הממונה, בהנחת קצב הפחתה  ב1-לפי לוח פ -לוחות תמותת עמיתים פעילים  (3)

ולגבי חישוב כיסוי ריסק מוות בלבד  שבחוזר הממונה 6-בתמותה לפי הלוחות והמודל בלוח פ

 ;ג שבחוזר הממונה1-לפי לוח פ

 לאלמן:לוח תמותה  (4)  

  
, בחוזר הממונה 2-לפי לוח פ 60ולאלמן שגילו מתחת  55)א( לאלמנה שגילה מתחת לגיל 

 ;שבחוזר הממונה 6-בהנחת קצב הפחתה בתמותה לפי הלוחות והמודל בלוח פ
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, בחוזר הממונה ד5-ומעלה לפי לוח פ 60ומעלה ואלמן שגילו  55)ב( לאלמנה שגילה 

 ;שבחוזר הממונה 6-הלוחות והמודל בלוח פבהנחת קצב הפחתה בתמותה לפי 

 בחוזר הממונה; א8-לפי לוח פ -שיעורי יציאה לנכות  (5)  

 בחוזר הממונה; 9-לפי לוח פ -שיעורי החלמה מנכות  (6)  

 בחוזר הממונה; 7-לפי לוח פ -לוח תמותת נכים  (7)  

  
שאירי נכה , ולעניין חישוב עלות 100%שיעור נישואין לעמיתים פעילים לפי  -נישואין  (8)

 בחוזר הממונה; 10-לפי לוח פ -לעמית שויתר על כיסוי ביטוחי לשאירים 

 בחוזר הממונה; א11-מספר ילדים וגיל ממוצע לפי לוח פ (9)  

 ב בחוזר הממונה;11-וגיל הילד הצעיר לפי לוח פ 21הסתברות לילד מתחת לגיל  (10)  

 ;0%לפי  -שיעורי עזיבה  (11)  

  

לפי הפרש קבוע לפיו העמית  -לגבי עמיתים עד לגיל פרישה  -הפרש גיל בין בני זוג  (12)

שנים מבן זוגה, לפי  3-שנים מבת זוגו, או הפרש קבוע לפיו העמיתה צעירה ב 3-מבוגר ב

שנים  5-לפי הפרש קבוע לפיו העמית מבוגר ב -לגבי עמיתים החל מגיל הפרישה ואילך  .העניין

גיל " -שנים מבן זוגה, לפי העניין. לעניין זה  3-ב מבת זוגו, או הפרש קבוע לפיו העמיתה צעירה

הגיל או טווח הגילאים בו צפוי עמית להתחיל לקבל קצבת זקנה או הגיל בו התחיל  -" פרישה

 לקבל קצבת זקנה.

 
על אף האמור בסעיף קטן )א(, ולמען הסר ספק, חישוב קצבאות זקנה בהתאם לתקנון זה יהיה  (ב)

 ולא בהתאם להנחות שלפיהן חושבו המקדמים המפורטים בנספחים.בהתאם לגיל בן הזוג בפועל 

 
שינוי בהנחות המפורטות לעיל יחייב עדכון של המקדמים שבנספחים בכפוף לאישור הממונה  (ג)

 על שוק ההון.

 .2020 בספטמבר 1 הינו, זה לתקנון שבנספחים המקדמים של התחילה מועד (ד) 
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 הוראות מעבר –פרק יב' 

 הגדרות  .111

 

 2018במאי  31 –"המועד הקובע" 

 אחד מאלה:מי שהנו  –"עמית קיים" 

ברציפות מהמועד  עמית מבוטח ממשיך להיותוכל עוד בקרן  עמית מבוטח במועד הקובע (1)

  ;הקובע

 מבוטחעמית היה  ובמועד הקובע לא בקרן לפני המועד הקובע  עמית שהיה עמית מבוטח (2)

חודשים מהמועד  12לא חלפו ובלבד ש לאחר המועד הקובע בקרן חידש הפקדות דמי גמוליםו

 ;שבו הפסיק להיות עמית מבוטח בקרן

במועד הקובע והפסיק להיות עמית מבוטח לאחר המועד  בקרן עמית שהיה עמית מבוטח (3)

חודשים מהמועד שבו הפסיק  12לא חלפו בלבד שובקרן  הקובע וחידש הפקדות דמי גמולים

 להיות עמית מבוטח בקרן.

במסלול הביטוח שבתקנון קרן  שיעור הכיסוי הביטוחי לנכות ולשאירים –"שיעור כיסוי ביטוחי קודם" 

 קיים לפני המועד הקובע. עמית, האחרון שחל על 01-2018הפנסיה גרסת 

 לפי לפני המועד הקובע, ,שחל על עמית קייםהאחרון גיל הפרישה  –" קיים ום תקופת ביטוחת"גיל 

 .01-2018תקנון קרן הפנסיה גרסת 

 מסלול ביטוח לעמית קיים 1 .112

 

ביחס לכיסוי הביטוחי לנכות ולשאירים יהיו  ,תוספותהתנאים, הכללים וה, הזכאות, ההגדרות (א)

לפי תקנון זה, למעט שיעורי הכיסוי הביטוחי שלגביהם יחולו הוראות המעבר הקבועות בפרק 

 פרק י"ב. –זה 

 

שיעורי הכיסוי הביטוחי לנכות או לשאירים לעמית קיים, יהיו בהתאם לשיעור כיסוי ביטוחי  (ב)

( ג)  ( המפורטים בסעיף10)-(, ו4(, )2(, )21כיסוי ביטוחי קודם במסלולי הביטוח )יעור שקודם. 

, יכלול תוספת בשיעור של (01-2018שבתקנון קרן הפנסיה גרסת  14.1 לסעיף בהתאם) להלן

החודשים  12בתקופה של  ,לאלמנת עמית קייםת שאירים לשיעור הכיסוי לקצב 50%

שתחילתם במועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת שאירים לאלמנת עמית, הקבוע הראשונים 

 )א(.88בסעיף 
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שיעורי הכיסוי הביטוחי הקודם יהיו שיעורי הכיסוי הביטוחי במסלולי הביטוח בתקנון קרן  (ג)

 המפורטים להלן:  ,01-2018הפנסיה גרסת 

 ;01-2018לתקנון גרסת  21-מסלול בסיסי, בהתאם למפורט בנספח א (21)

בחירה אישית בשיעור פנסית נכות ושיעור פנסית שאירים, בהתאם למפורט  -מסלול אישי  (2)

 ;01-2018לתקנון גרסת  2-בנספח א

לתקנון גרסת  3-כיסוי מופחת לשאירים, בהתאם למפורט בנספח א -מסלול מוטה נכות  (3)

01-2018; 

לתקנון גרסת  4-כיסוי מופחת לנכות, בהתאם למפורט בנספח א -מסלול מוטה שאירים (4)

01-2018; 

 5-כיסויים מופחתים לנכות ושאירים, בהתאם למפורט בנספח א -מסלול מוטה זקנה (5) 

 ;01-2018לתקנון גרסת 

מלי ליתר השאירים, בהתאם למפורט כיסוי מיני -מסלול מוטה נכות וכיסוי להורה נבחר  (6)

 ;01-2018לתקנון גרסת  6-בנספח א

כיסוי מינימלי לנכות וליתר השאירים, בהתאם למפורט בנספח  -מסלול כיסוי להורה נבחר  (7)

 ;01-2018לתקנון גרסת  7-א

 9-כיסויים מופחתים לנכות ושאירים, בהתאם למפורט בנספח א -מסלול רצף מוטה זקנה  (9) 

 ; 01-2018ן גרסת לתקנו

כיסויים מירביים לפנסיית נכות ושאירים, בהתאם למפורט  –מסלול מוטה נכות ושאירים  (10)

 ;01-2018לתקנון גרסת  10-בנספח א

כיסוי לפנסיית נכות ושאירים וכיסוי לבן מוגבל נבחר, בהתאם  –מסלול בן מוגבל נבחר  (13)

 .01-2018לתקנון גרסת  13-למפורט בנספח א

 
בכל מקום בתקנון זה, בו מוזכר שיעור כיסוי ביטוחי, ביחס לעמית קיים יבוא שיעור הכיסוי  (ד)

 הביטוחי הקודם.

 

במקרה של עמית קיים שוויתר על הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות, לשאירים או רק לבן זוג, לפי  (ה)

דעה בחברה וחזר לכיסוי ביטוחי בתום תקופת הויתור או לאחר שהתקבלה הו 31 -ו 30סעיפים 

המנהלת על הפסקת הויתור על הכיסוי הביטוחי, לפי העניין, יהא שיעור הכיסוי הביטוחי 

 .לשאירים לפי שיעור הכיסוי הביטוחי הקודם

 

, רק על כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות או רק על כיסוי 29במקרה של עמית קיים שוויתר, לפי סעיף  (ו)

יסוי הביטוחי שעליו וויתר, יהא שיעור הכיסוי הביטוחי ביטוחי לסיכוני נכות, וביקש להחיל את הכ

 לשאירים ולנכות לפי שיעורי הכיסוי הביטוחי הקודם.

 
לעניין גיל  33שיעור הכיסוי הביטוחי הקודם לעמית קיים יהיה בהתאם לכללים הקבועים בסעיף  (ז)

 תחילת הכיסוי הביטוחי.
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 שינוי מסלול ביטוח לעמית קיים  .113

 

מהמועד הקובע, כל שינוי של מסלול ביטוח של עמית קיים, יהיה לאחד ממסלולי הביטוח החל 

כגיל תום תקופת הביטוח  25והעמית יבחר באחד מהגילים המפורטים בסעיף  24המפורטים בסעיף 

 לגבר ולאשה. 67 –במסלול הביטוח. לא בחר בגיל תום תקופת הביטוח יהיה גיל זה 

 לעמית קיים גיל תום תקופת הביטוח 1 .114

 

, יהיה לאחד מהגילים המפורטים קיים החל מהמועד הקובע, כל שינוי של גיל תום תקופת ביטוח

. לא בחר במסלול ביטוח, 24והעמית יבחר באחד ממסלולי הביטוח המפורטים בסעיף  25בסעיף 

 מסלול הביטוח יהיה מסלול ברירת המחדל.

 לעמית קיים קצבת נכות מתפתחת  .115

 

שבמועד הקובע, חל עליו בהתאם לבחירתו, כיסוי לפנסיית נכות גדלה בהתאם לתקנון קרן  עמית קיים

יחול עליו כיסוי ביטוחי לקצבת נכות  01/06/2018 -ולא הודיע אחרת, החל מ 01-2018הפנסיה גרסת 

  .27מתפתחת כמפורט בסעיף 

 מקרן פנסיה אחרת העברת כספים  .116

 

, עמית מבוטח שהעביר 24ביטוחי לפי המסלולים המפורטים בסעיף על אף האפשרות לבחור בכיסוי 

קרן מעבירה(,  –לקרן הפנסיה, לאחר המועד הקובע, יתרת זכאות צבורה מקרן פנסיה אחרת )להלן 

רשאי לבחור בקרן הפנסיה את אותו שיעור כיסוי ביטוחי שהיה לו בקרן המעבירה במועד העברת 

פים, יש לו שיעור כיסוי לנכות או לשאירים בקרן המעבירה, הכספים, אם במועד בקשת העברת הכס

 לפי אחד מהמפורטים להלן:

 לאלמן; 85%כיסוי ביטוחי בשיעור של  (1)

 ;37.5%כיסוי ביטוחי לנכות בשיעור הנמוך משיעור של  (2)

 לאלמן.  40%כיסוי ביטוחי בשיעור הנמוך משיעור של  (3)

( לעיל, יהיה בהתאם לשיעור הכיסוי 3) -( ו2שיעור הכיסוי הביטוחי לעמית כאמור בסעיפים )

 .01-2018הביטוחי, הקרוב הנמוך הקיים במסלול האישי, כפי שהיה בגרסת תקנון 
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 הסדר ביטוח שנבחר לפני המועד הקובע 1 .117

 

תקופת הסדר ביטוח של עמית קיים, שהיה בהסדר ביטוח במועד הקובע, תהיה לתקופה 

תשלום דמי הגמולים האחרון שנתקבל בקרן ולא יאוחר לחודש העוקב לחודש  1 -שמתחילה ב

 מהמוקדם מבין המועדים הבאים:

 חודשים רצופים; 24בתום  (1)

בתום מספר החודשים כמספר החודשים בתקופה הרצופה האחרונה בה היה העמית מבוטח  (2)

 בקרן; 

בתום החודש הקלנדרי האחרון בו שולמו דמי ביטוח לקרן, במקרה בו עמית שביקש לשלם את  (3)

דמי הביטוח בתקופת הסדר הביטוח שלא בדרך של ניכוי דמי הביטוח מהיתרה הצבורה 

 והופסק תשלום דמי הביטוח; 

 במקרה של ניכוי דמי הביטוח מתוך יתרת הזכאות הצבורה, במועד בו סכום הניכוי של דמי (4)

 הביטוח, עלה על יתרת הזכאות הצבורה על חשבון תגמולי המבוטח;

 במועד הגיעו של העמית לגיל תום תקופת הביטוח; (5)

 במועד חידוש תשלום דמי גמולים לקרן. (6)

ביום הראשון לחודש העוקב למועד בו העמית משך כספים ממרכיב התגמולים או העביר  (7)

 כספים לקרן אחרת, לאחר שחדל להיות עמית פעיל;

ביום הראשון לחודש העוקב למועד בו העמית ביקש להפסיק את ניכוי התשלום עבור הסדר  (8)

 הביטוח;

ביום הראשון לחודש בו לא קיימת ברכיב התגמולים שבחשבונו של העמית יתרה צבורה  (9)

מספקת למימון עלות הכיסוי הביטוחי והעמית לא העביר תשלומים לכיסוי עלות הכיסוי 

 הביטוחי;

 לחודש העוקב למועד פטירת העמית;ביום הראשון  (10)

ביום הראשון לחודש העוקב למועד בו העמית החל לקבל קצבת נכות מלאה או קצבת זקנה  (11)

 מהקרן.

 הקטנת כיסוי ביטוחי על פי חיתום רפואי 1 .118

 

התניות שנקבעו על פי חיתום רפואי, לפני המועד הקובע, להפחתה של שיעור הכיסוי הביטוחי לנכות 

 ימשיכו לחול גם לאחר המועד הקובע וכל עוד העמית הינו עמית מבוטח. או לשאירים, 

 מסלול השקעה בהצטרפות  .119

 

ולא הודיע לקרן בדבר בחירתו במסלול השקעה, יראו  31/12/2015הצטרף עמית לקרן עד ליום 

אותו כמי שבחר במסלול השקעה מגדל מקפת אישית כללי. עמית שנפתחה על שמו תכנית נוספת 

, אשר לא הודיע בכתב לקרן בדבר בחירתו במסלול השקעה ביחס לתכנית 01/01/2016 -החל מ

( 1)א()19הנוספת, יראו אותו כמי שבחר במסלול השקעות ברירת המחדל בקרן המפורט בסעיף 

 בתכנית הנוספת בלבד.

 

  



 תקנון מגדל מקפת אישית

62 

 2020גרסת יוני 

 נספחים:

 .לוחות זמנים לטיפול בבקשות עמיתים ומקבלי קצבאות -נספח א' 

 .שיעורי הכיסוי הביטוחי במסלולי הביטוח - נספח ב'

 יתומים./או סכום בסיכון למבוטח אשר רכש כיסויי ביטוח לסיכוני מוות בעבור בן זוג ו - 1נספח ג'

 ₪. 100,000מוות לסכום בסיכון של חודשית לכיסוי ביטוחי למקרה עלות  - 2נספח ג'

 .רמקדמי המרת יתרה צבורה של עמית לא מבוטח שנפט -' דנספח 

 .מקדם זיקנה -ה' נספח 

 .שנים 5-ערך נוכחי עבור שקל של פנסיה חודשית ל  - 1נספח ו'

 שנים. 5-ערך נוכחי עבור שקל של פנסיה לשאירים ל  - 2'ונספח 

 ערך נוכחי של תשלומים מובטחים לפי שנים וחודשים. -' זנספח 

 מקדם עלות חודשית לסיכון נכות. -נספח י' 

 חישוב עלות כיסוי ביטוחי לשאירי עמית נכה.הסבר על  -נספח יא' 

 מערכת כללים לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור. –נספח יב' 
 



 אישיתתקנון מגדל מקפת 
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 לוחות זמנים לטיפול בבקשות עמיתים ומקבלי קצבאות -נספח א' 

 זמן טיפול סוג ההליך נושא

הצטרפות או 
 חידוש ביטוח

 ימים 14עד  הצטרפות לקרן ללא ביצוע חיתום רפואי

 ותוצאותיוהודעה על סיום תהליך החיתום 

ימים מיום קבלת כל  30עד 
המסמכים הרלוונטיים להליך 

החיתום כשהם מלאים ותקינים, 
ימים מתחילת  90אך לא יאוחר מ 

 התהליך

 ימים ממועד ההצטרפות 10עד  הודעה לעמית על אישור הצטרפות לקרן

הפקדה מעבר 
 לתקרה חודשית

 העברת ההפקדות לקרן כללית 
העוקב עד ליום החמישי בחודש 

 לחודש שבו בוצעה ההפקדה

הודעה לעמית על העברת הכספים לקרן 
הכללית )בעת העברת הכספים הראשונה 

 בלבד(

ימים ממועד ההעברות  14עד 
 לקרן הכללית

העברה בין 
 מסלולי השקעה

 ימים מקבלת הבקשה 3עד  העברה בין מסלולי השקעה

ויתור על כיסוי 
ביטוחי 
 לשאירים

תום תקופת הוויתור על הודעה לעמית על 
 כיסוי ביטוחי לשאירים

עד חודש לפני תום תקופת  
הוויתור אך לא יותר משלושה 

חודשים לפני תום תקופת הוויתור 
  

שינוי הכיסוי 
 הביטוחי

 עדכון בקשת העמית לשינוי בכיסוי הביטוחי
ביום הראשון של החודש העוקב 

לחודש שבו התקבלה בקשת 
 העמית

 קצבת זקנה

 הודעה לעמית לקראת פרישה 
שישה חודשים לפני הגעה לגיל 

 תום תקופת הביטוח

אישור קבלת הבקשה ובקשת מידע נוסף 
 לפי הצורך

ימים מהגשת בקשת  7עד 
 העמית

 אישור הבקשה לקבלת קצבת זקנה
ימים מקבלת בקשת  10עד 

 העמית

 מועד הזכאות לקצבת זקנה

המאוחר מבין: היום הראשון 
שביקש העמית או היום לחודש 

הראשון של החודש העוקב 
 למועד אישור הבקשה

 מועד תשלום קצבת הזקנה הראשונה
עד ליום השלישי של החודש 

העוקב למועד הזכאות לקצבת 
 זקנה

תביעה לקבלת 
קצבת שארי 

 פנסיונר

הודעה לשאיר על אישור קבלת הבקשה 
 ובקשת מידע נוסף לפי הצורך

ימים ממועד הגשת  7עד 
 התביעה

אישור או דחיית הבקשה לקבלת קצבת 
 שארים

ימים קבלת תביעת  10עד 
 השאיר המלאה
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 מועד הזכאות לקצבת שארים

לחודש בחודש העוקב  1 -ה
עד לחודש פטירתו של הפנסיונר 

ליום השלישי של החודש העוקב 
 למועד פטירת הפנסיונר

 מועד תשלום קצבת השאירים הראשונה
עד ליום השלישי של החודש 

אישור הזכאות העוקב למועד 
 לקבלת קצבת שארים

מועד התשלום לשאיר שביקש לבצע היוון 
 קצבה

מועד תשלום קצבת השאירים 
 האשונה

תביעה לקבלת 
 קצבת נכות

הודעה לעמית על אישור קבלת הבקשה 
 ובקשת מידע נוסף לפי הצורך

ימים ממועד הגשת תביעת  5עד 
 העמית

אישור התביעה לקצבת נכות או מתן 
 החלטה לזמן את העמית לרופא הקרן

ימים מקבלת תביעת  14עד 
 העמית המלאה

 ימים ממועד ההחלטה 10עד  זימון העמית לרופא הקרן

הודעה לעמית על מידע נוסף שיש להעביר 
 לרופא הקרן

 ימים ממועד ההתייצבות 2בתוך 

 הקרןהודעה לעמית על החלטת רופא 
/  ימים ממועד ההתייצבות 2עד 
ימים ממועד קבלת מסמכים  7עד 

 נוספים

תביעה לקבלת 
 קצבת שארים

הודעה לשאיר על אישור קבלת הבקשה 
 ובקשת מידע נוסף לפי הצורך

ימים ממועד הגשת תביעת  5עד 
 השאיר

 אישור הבקשה לקצבת שאירים
ימים מקבלת תביעת  10עד 

 השאיר המלאה

 רופא הקרןדיון אצל 
ימים מקבלת תביעת  20עד 

 השאיר המלאה

הודעה לשאיר על מידע נוסף שיש להעביר 
 לרופא הקרן

 ימים ממועד הדיון 2בתוך 

 הודעה לעמית על החלטת רופא הקרן
 7ימים ממועד הדיון/ עד  2עד 

ימים ממועד קבלת מסמכים 
 נוספים

 ועדה רפואית

 הגשת ערעור
ימים מקבלת תשובת  90עד 

 רופא הקרן

הודעה לעמית על מועד התכנסות הוועדה 
 הרפואית

 ימים ממועד קבלת הערעור 7עד  

 התכנסות הוועדה הרפואית 
ימים ממועד קבלת  21עד 

 הערעור

הודעה לעמית על מידע נוסף שיש להעביר 
 לוועדה הרפואית 

ימים ממועד התכנסות  2בתוך 
 הוועדה הרפואית 

 הודעה לעמית על החלטת הוועדה הרפואית 
ימים ממועד ההתכנסות/  2עד 

ימים ממועד קבלת מסמכים  7עד 



 תקנון מגדל מקפת אישית

 2020גרסת יוני 

 זמן טיפול סוג ההליך נושא

 נוספים

ועדה רפואית 
 לערעורים

 הגשת ערעור 
ימים מקבלת תשובת  90עד 

 הוועדה הרפואית

 הודעה לעמית על מועד התכנסות הוועדה
 הרפואית לערעורים

 ימים ממועד קבלת הערעור 7עד  

 התכנסות הוועדה הרפואית לערעורים
ימים ממועד קבלת  21עד  

 הערעור

הודעה לעמית על מידע נוסף שיש להעביר 
 לוועדה הרפואית לערעורים

ימים ממועד התכנסות  2בתוך 
 הוועדה

הודעה לעמית על החלטת הוועדה הרפואית 
 לערעורים 

ימים ממועד ההתכנסות/  2עד 
מסמכים ימים ממועד קבלת  7עד 

 נוספים

תביעת קצבה 
 ממקור אחר

הודעה לעמית  לגבי תביעת קצבה ממקור 
 אחר 

ימים ממועד החלטת  7עד 
 החברה המנהלת

זכאות ותשלום 
 קצבת נכות

 מועד הזכאות לקצבת נכות
לאחר האירוע  61-החל ביום ה

 המזכה

 מועד תשלום קצבת נכות ראשונה
עד ליום השלישי של החודש 

החלטת הגורם העוקב למועד 
 הרפואי

הודעה לעמית לגבי תום תקופת הזכאות 
והאפשרות להגיש תביעה מחודשת לקצבת 

 נכות

שלושה חודשים לפני תום מועד 
 הזכאות

תביעה לקבלת 
קצבת שאירי 

 עמית

הודעה לעמית על אישור קבלת הבקשה 
 ובקשת מידע נוסף לפי הצורך

ימים ממועד הגשת בקשת  5עד 
 השאיר

 אישור או דחיית הבקשה לקצבת שאירים 
ימים ממועד הגשת בקשת  10עד 

 השאיר

 מועד הזכאות לקצבת שאירים
חודש חודש העוקב לל 1-ה

 פטירת העמית

  מועד תשלום קצבת השאירים
כל חודש,  שלעד ליום השלישי 

  בשל החודש הקודם

מועד התשלום לאלמן שביקש לבצע היוון 
 קצבה

קצבת השאירים מועד תשלום 
 הראשונה

 משיכת כספים

 הודעה לעמית על אישור או דחיית הבקשה
ימים ממועד הגשת  2בתוך 

 הבקשה

 הודעה לעמית על הגשת בקשה לא תקינה
ימים ממועד הגשת  2בתוך 

 הבקשה

 מועד העברת הכספים
ימים מקבלת בקשת  4עד 

 המשיכה המלאה

 01/01/2021 -מועד העברת כספים עד ל
ימים מקבלת בקשת  10 עד

 מהעמית המשיכה המלאה
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 נספח ב'

 מסלול ברירת המחדל -ומעלה(  41לשאירים )למעט גברים המצטרפים מגיל  100% -לנכות ו 75%מסלול ביטוח 

 
 שיעור הכיסוי הביטוחי לנשים שיעור הכיסוי הביטוחי לגברים

גיל תחילת הכיסוי 
 הביטוחי

 שיעור הכיסוי לנכות
הכיסוי שיעור 

 לשאירים
 שיעור הכיסוי לנכות

שיעור הכיסוי 
 לשאירים

18 75.0% 100.0% 75% 100% 

19 75.0% 100.0% 75% 100% 

20 75.0% 100.0% 75% 100% 

21 75.0% 100.0% 75% 100% 

22 75.0% 100.0% 75% 100% 

23 75.0% 100.0% 75% 100% 

24 75.0% 100.0% 75% 100% 

25 75.0% 100.0% 75% 100% 

26 75.0% 100.0% 75% 100% 

27 75.0% 100.0% 75% 100% 

28 75.0% 100.0% 75% 100% 

29 75.0% 100.0% 75% 100% 

30 75.0% 100.0% 75% 100% 

31 75.0% 100.0% 75% 100% 

32 75.0% 100.0% 75% 100% 

33 75.0% 100.0% 75% 100% 

34 75.0% 100.0% 75% 100% 

35 75.0% 100.0% 75% 100% 

36 75.0% 100.0% 75% 100% 

37 75.0% 100.0% 75% 100% 

38 75.0% 100.0% 75% 100% 

39 75.0% 100.0% 75% 100% 

40 75.0% 100.0% 75% 100% 

41 75.0% 95.0% 75% 100% 

42 75.0% 90.0% 75% 100% 

43 75.0% 85.0% 75% 100% 

44 75.0% 80.0% 75% 100% 

45 75.0% 75.0% 75% 100% 

46 75.0% 70.0% 75% 100% 

47 75.0% 65.0% 75% 100% 

48 75.0% 60.0% 75% 100% 

49 75.0% 55.0% 75% 100% 

50 75.0% 50.0% 75% 100% 

51 75.0% 45.0% 75% 100% 

52 75.0% 42.5% 75% 100% 

53 75.0% 42.5% 75% 100% 

54 75.0% 42.5% 75% 100% 

55 75.0% 42.5% 75% 100% 

56 75.0% 42.5% 75% 100% 

57 75.0% 42.5% 75% 100% 

58 75.0% 42.5% 75% 100% 

59 75.0% 42.5% 75% 100% 

60 75.0% 42.5% 75% 100% 

61 75.0% 42.5% 75% 100% 

62 75.0% 42.5% 75% 100% 

63 75.0% 42.5% 75% 100% 

64 75.0% 42.5% 75% 100% 

65 75.0% 42.5% 75% 100% 

66 75.0% 42.5% 75% 100% 
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 ומעלה( 47לשאירים )למעט גברים המצטרפים מגיל  100% -ומעלה(  ו 41לנכות )למעט גברים המצטרפים מגיל  75%מסלול ביטוח 
 

 
 שיעור הכיסוי הביטוחי לנשים שיעור הכיסוי הביטוחי לגברים

גיל תחילת הכיסוי 
 הביטוחי

 שיעור הכיסוי לנכות
 שיעור הכיסוי

 לשאירים
שיעור הכיסוי 

 לנכות
שיעור הכיסוי 

 לשאירים
18 75.0% 100.0% 75% 100% 

19 75.0% 100.0% 75% 100% 

20 75.0% 100.0% 75% 100% 

21 75.0% 100.0% 75% 100% 

22 75.0% 100.0% 75% 100% 

23 75.0% 100.0% 75% 100% 

24 75.0% 100.0% 75% 100% 

25 75.0% 100.0% 75% 100% 

26 75.0% 100.0% 75% 100% 

27 75.0% 100.0% 75% 100% 

28 75.0% 100.0% 75% 100% 

29 75.0% 100.0% 75% 100% 

30 75.0% 100.0% 75% 100% 

31 75.0% 100.0% 75% 100% 

32 75.0% 100.0% 75% 100% 

33 75.0% 100.0% 75% 100% 

34 75.0% 100.0% 75% 100% 

35 75.0% 100.0% 75% 100% 

36 75.0% 100.0% 75% 100% 

37 75.0% 100.0% 75% 100% 

38 75.0% 100.0% 75% 100% 

39 75.0% 100.0% 75% 100% 

40 75.0% 100.0% 75% 100% 

41 71.0% 100.0% 75% 100% 

42 67.0% 100.0% 75% 100% 

43 62.0% 100.0% 75% 100% 

44 55.0% 100.0% 75% 100% 

45 47.0% 100.0% 75% 100% 

46 40.0% 100.0% 75% 100% 

47 37.5% 92.0% 75% 100% 

48 37.5% 87.0% 75% 100% 

49 37.5% 83.0% 75% 100% 

50 37.5% 80.0% 75% 100% 

51 37.5% 77.0% 75% 100% 

52 37.5% 74.0% 75% 100% 

53 37.5% 71.0% 75% 100% 

54 37.5% 69.0% 75% 100% 

55 37.5% 67.0% 75% 100% 

56 37.5% 65.0% 75% 100% 

57 37.5% 65.0% 75% 100% 

58 37.5% 65.0% 75% 100% 

59 37.5% 65.0% 75% 100% 

60 37.5% 65.0% 75% 100% 

61 37.5% 65.0% 75% 100% 

62 37.5% 65.0% 75% 100% 

63 37.5% 65.0% 75% 100% 

64 37.5% 65.0% 75% 100% 

65 37.5% 65.0% 75% 100% 

66 37.5% 65.0% 75% 100% 
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 ומעלה( 41לשאירים )למעט גברים המצטרפים מגיל  100% -ומעלה(  ו 41לנכות )למעט גברים המצטרפים מגיל  75%מסלול ביטוח 
 

 
 שיעור הכיסוי הביטוחי לנשים שיעור הכיסוי הביטוחי לגברים

גיל תחילת הכיסוי 
 הביטוחי

 שיעור הכיסוי לנכות
שיעור הכיסוי 

 לשאירים
שיעור הכיסוי 

 לנכות
שיעור הכיסוי 

 לשאירים
18 75.0% 100.0% 75% 100% 

19 75.0% 100.0% 75% 100% 

20 75.0% 100.0% 75% 100% 

21 75.0% 100.0% 75% 100% 

22 75.0% 100.0% 75% 100% 

23 75.0% 100.0% 75% 100% 

24 75.0% 100.0% 75% 100% 

25 75.0% 100.0% 75% 100% 

26 75.0% 100.0% 75% 100% 

27 75.0% 100.0% 75% 100% 

28 75.0% 100.0% 75% 100% 

29 75.0% 100.0% 75% 100% 

30 75.0% 100.0% 75% 100% 

31 75.0% 100.0% 75% 100% 

32 75.0% 100.0% 75% 100% 

33 75.0% 100.0% 75% 100% 

34 75.0% 100.0% 75% 100% 

35 75.0% 100.0% 75% 100% 

36 75.0% 100.0% 75% 100% 

37 75.0% 100.0% 75% 100% 

38 75.0% 100.0% 75% 100% 

39 75.0% 100.0% 75% 100% 

40 75.0% 100.0% 75% 100% 

41 72.5% 97.0% 75% 100% 

42 70.0% 94.0% 75% 100% 

43 67.5% 90.0% 75% 100% 

44 65.0% 86.0% 75% 100% 

45 62.5% 83.0% 75% 100% 

46 60.0% 80.0% 75% 100% 

47 57.5% 78.0% 75% 100% 

48 55.0% 76.0% 75% 100% 

49 52.5% 75.0% 75% 100% 

50 50.0% 73.0% 75% 100% 

51 48.0% 71.0% 75% 100% 

52 46.0% 69.0% 75% 100% 

53 44.0% 67.0% 75% 100% 

54 43.0% 65.0% 75% 100% 

55 42.0% 64.0% 75% 100% 

56 41.0% 63.0% 75% 100% 

57 40.0% 62.0% 75% 100% 

58 39.0% 61.0% 75% 100% 

59 37.5% 60.0% 75% 100% 

60 37.5% 60.0% 75% 100% 

61 37.5% 60.0% 75% 100% 

62 37.5% 60.0% 75% 100% 

63 37.5% 60.0% 75% 100% 

64 37.5% 60.0% 75% 100% 

65 37.5% 60.0% 75% 100% 

66 37.5% 60.0% 75% 100% 
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 לשאירים 40% -לנכות ו 75%מסלול ביטוח 
 

 
 שיעור הכיסוי הביטוחי לנשים שיעור הכיסוי הביטוחי לגברים

גיל תחילת הכיסוי 
 הביטוחי

 שיעור הכיסוי לנכות
שיעור הכיסוי 

 לשאירים
שיעור הכיסוי 

 לנכות
שיעור הכיסוי 

 לשאירים
18 75% 40% 75% 40% 

19 75% 40% 75% 40% 

20 75% 40% 75% 40% 

21 75% 40% 75% 40% 

22 75% 40% 75% 40% 

23 75% 40% 75% 40% 

24 75% 40% 75% 40% 

25 75% 40% 75% 40% 

26 75% 40% 75% 40% 

27 75% 40% 75% 40% 

28 75% 40% 75% 40% 

29 75% 40% 75% 40% 

30 75% 40% 75% 40% 

31 75% 40% 75% 40% 

32 75% 40% 75% 40% 

33 75% 40% 75% 40% 

34 75% 40% 75% 40% 

35 75% 40% 75% 40% 

36 75% 40% 75% 40% 

37 75% 40% 75% 40% 

38 75% 40% 75% 40% 

39 75% 40% 75% 40% 

40 75% 40% 75% 40% 

41 75% 40% 75% 40% 

42 75% 40% 75% 40% 

43 75% 40% 75% 40% 

44 75% 40% 75% 40% 

45 75% 40% 75% 40% 

46 75% 40% 75% 40% 

47 75% 40% 75% 40% 

48 75% 40% 75% 40% 

49 75% 40% 75% 40% 

50 75% 40% 75% 40% 

51 75% 40% 75% 40% 

52 75% 40% 75% 40% 

53 75% 40% 75% 40% 

54 75% 40% 75% 40% 

55 75% 40% 75% 40% 

56 75% 40% 75% 40% 

57 75% 40% 75% 40% 

58 75% 40% 75% 40% 

59 75% 40% 75% 40% 

60 75% 40% 75% 40% 

61 75% 40% 75% 40% 

62 75% 40% 75% 40% 

63 75% 40% 75% 40% 

64 75% 40% 75% 40% 

65 75% 40% 75% 40% 

66 75% 40% 75% 40% 
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 ומעלה( 45לשאירים )למעט גברים המצטרפים מגיל  100% -לנכות  ו 37.5%מסלול ביטוח 

 
 שיעור הכיסוי הביטוחי לנשים שיעור הכיסוי הביטוחי לגברים

גיל תחילת הכיסוי 
 הביטוחי

 שיעור הכיסוי לנכות
שיעור הכיסוי 

 לשאירים
שיעור הכיסוי 

 לנכות
שיעור הכיסוי 

 לשאירים
18 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

19 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

20 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

21 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

22 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

23 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

24 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

25 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

26 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

27 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

28 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

29 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

30 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

31 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

32 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

33 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

34 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

35 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

36 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

37 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

38 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

39 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

40 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

41 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

42 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

43 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

44 37.5% 100.0% 37.5% 100% 

45 37.5% 97.0% 37.5% 100% 

46 37.5% 94.0% 37.5% 100% 

47 37.5% 91.0% 37.5% 100% 

48 37.5% 88.0% 37.5% 100% 

49 37.5% 85.0% 37.5% 100% 

50 37.5% 82.0% 37.5% 100% 

51 37.5% 79.0% 37.5% 100% 

52 37.5% 76.0% 37.5% 100% 

53 37.5% 73.0% 37.5% 100% 

54 37.5% 70.0% 37.5% 100% 

55 37.5% 67.0% 37.5% 100% 

56 37.5% 65.0% 37.5% 100% 

57 37.5% 65.0% 37.5% 100% 

58 37.5% 65.0% 37.5% 100% 

59 37.5% 65.0% 37.5% 100% 

60 37.5% 65.0% 37.5% 100% 

61 37.5% 65.0% 37.5% 100% 

62 37.5% 65.0% 37.5% 100% 

63 37.5% 65.0% 37.5% 100% 

64 37.5% 65.0% 37.5% 100% 

65 37.5% 65.0% 37.5% 100% 

66 37.5% 65.0% 37.5% 100% 



 תקנון מגדל מקפת אישית

 2020גרסת יוני 

 לשאירים 40% -לנכות ו 37.5%ביטוח מסלול 

 
 שיעור הכיסוי הביטוחי לנשים שיעור הכיסוי הביטוחי לגברים

גיל תחילת הכיסוי 
 הביטוחי

 שיעור הכיסוי לנכות
שיעור הכיסוי 

 לשאירים
שיעור הכיסוי 

 לנכות
שיעור הכיסוי 

 לשאירים
18 37.5% 40% 37.5% 40% 

19 37.5% 40% 37.5% 40% 

20 37.5% 40% 37.5% 40% 

21 37.5% 40% 37.5% 40% 

22 37.5% 40% 37.5% 40% 

23 37.5% 40% 37.5% 40% 

24 37.5% 40% 37.5% 40% 

25 37.5% 40% 37.5% 40% 

26 37.5% 40% 37.5% 40% 

27 37.5% 40% 37.5% 40% 

28 37.5% 40% 37.5% 40% 

29 37.5% 40% 37.5% 40% 

30 37.5% 40% 37.5% 40% 

31 37.5% 40% 37.5% 40% 

32 37.5% 40% 37.5% 40% 

33 37.5% 40% 37.5% 40% 

34 37.5% 40% 37.5% 40% 

35 37.5% 40% 37.5% 40% 

36 37.5% 40% 37.5% 40% 

37 37.5% 40% 37.5% 40% 

38 37.5% 40% 37.5% 40% 

39 37.5% 40% 37.5% 40% 

40 37.5% 40% 37.5% 40% 

41 37.5% 40% 37.5% 40% 

42 37.5% 40% 37.5% 40% 

43 37.5% 40% 37.5% 40% 

44 37.5% 40% 37.5% 40% 

45 37.5% 40% 37.5% 40% 

46 37.5% 40% 37.5% 40% 

47 37.5% 40% 37.5% 40% 

48 37.5% 40% 37.5% 40% 

49 37.5% 40% 37.5% 40% 

50 37.5% 40% 37.5% 40% 

51 37.5% 40% 37.5% 40% 

52 37.5% 40% 37.5% 40% 

53 37.5% 40% 37.5% 40% 

54 37.5% 40% 37.5% 40% 

55 37.5% 40% 37.5% 40% 

56 37.5% 40% 37.5% 40% 

57 37.5% 40% 37.5% 40% 

58 37.5% 40% 37.5% 40% 

59 37.5% 40% 37.5% 40% 

60 37.5% 40% 37.5% 40% 

61 37.5% 40% 37.5% 40% 

62 37.5% 40% 37.5% 40% 

63 37.5% 40% 37.5% 40% 

64 37.5% 40% 37.5% 40% 

65 37.5% 40% 37.5% 40% 

66 37.5% 40% 37.5% 40% 



 תקנון מגדל מקפת אישית

 2020גרסת יוני 

לשאירים  100%-ומעלה( ו 41לנכות )למעט גברים המצטרפים מגיל  75%, 60מסלול ביטוח לפורשים עד גיל 
 ומעלה( 49)למעט גברים המצטרפים מגיל 

 
 שיעור הכיסוי הביטוחי לנשים שיעור הכיסוי הביטוחי לגברים

גיל תחילת הכיסוי 
 הביטוחי

 שיעור הכיסוי לנכות
שיעור הכיסוי 

 לשאירים
שיעור הכיסוי 

 לנכות
שיעור הכיסוי 

 לשאירים

18 75.0% 100.0% 75% 100% 

19 75.0% 100.0% 75% 100% 

20 75.0% 100.0% 75% 100% 

21 75.0% 100.0% 75% 100% 

22 75.0% 100.0% 75% 100% 

23 75.0% 100.0% 75% 100% 

24 75.0% 100.0% 75% 100% 

25 75.0% 100.0% 75% 100% 

26 75.0% 100.0% 75% 100% 

27 75.0% 100.0% 75% 100% 

28 75.0% 100.0% 75% 100% 

29 75.0% 100.0% 75% 100% 

30 75.0% 100.0% 75% 100% 

31 75.0% 100.0% 75% 100% 

32 75.0% 100.0% 75% 100% 

33 75.0% 100.0% 75% 100% 

34 75.0% 100.0% 75% 100% 

35 75.0% 100.0% 75% 100% 

36 75.0% 100.0% 75% 100% 

37 75.0% 100.0% 75% 100% 

38 75.0% 100.0% 75% 100% 

39 75.0% 100.0% 75% 100% 

40 75.0% 100.0% 75% 100% 

41 73.0% 100.0% 75% 100% 

42 71.0% 100.0% 75% 100% 

43 69.0% 100.0% 75% 100% 

44 67.0% 100.0% 75% 100% 

45 65.0% 100.0% 75% 100% 

46 65.0% 100.0% 75% 100% 

47 65.0% 100.0% 75% 100% 

48 65.0% 100.0% 75% 100% 

49 65.0% 96.0% 75% 100% 

50 65.0% 93.0% 75% 100% 

51 65.0% 90.0% 75% 100% 

52 65.0% 88.0% 75% 100% 

53 65.0% 85.0% 75% 100% 

54 65.0% 82.0% 75% 100% 

55 65.0% 80.0% 75% 100% 

56 65.0% 78.0% 75% 100% 

57 65.0% 76.0% 75% 100% 

58 65.0% 73.0% 75% 100% 

59 65.0% 70.0% 75% 100% 

 



67גיל פרישה גבריםמסלול אישי

שיעור 

הכיסוי 

לנכות

תחילת 

הכיסוי 

הביטוחי

1840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

1940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%

4240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%

4340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%

4440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%

4540%60%80%40%60%80%100%40%60%80%40%60%

4640%60%80%40%60%80%100%40%60%80%40%60%

4740%60%80%40%60%80%40%60%80%40%60%

4840%60%80%40%60%80%40%60%80%40%60%

4940%60%80%40%60%80%40%60%40%

5040%60%80%40%60%40%60%40%

5140%60%40%60%40%60%40%

5240%60%40%60%40%60%40%

5340%60%40%60%40%60%40%

5440%60%40%60%40%60%40%

5540%60%40%60%40%60%40%

5640%60%40%60%40%60%40%

5740%60%40%60%40%60%40%

5840%60%40%60%40%60%40%

5940%60%40%60%40%60%40%

6040%60%40%60%40%60%40%

6140%60%40%60%40%60%40%

6240%60%40%60%40%60%40%

6340%60%40%60%40%60%40%

6440%60%40%60%40%60%40%

6540%60%40%60%40%60%40%

6640%60%40%60%40%60%40%

37.5%50%62.5%75%

שיעור הכיסוי לשאירים



64גיל פרישה גבריםמסלול אישי

שיעור 

הכיסוי 

לנכות

תחילת 

הכיסוי 

הביטוחי

1840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

1940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%

4240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%

4340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%

4440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%

4540%60%80%40%60%80%100%40%60%80%40%60%

4640%60%80%40%60%80%100%40%60%80%40%60%

4740%60%80%40%60%80%40%60%80%40%60%

4840%60%80%40%60%80%40%60%80%40%60%

4940%60%80%40%60%80%40%60%40%

5040%60%80%40%60%80%40%60%40%

5140%60%40%60%40%60%40%

5240%60%40%60%40%60%40%

5340%60%40%60%40%60%40%

5440%60%40%60%40%60%40%

5540%60%40%60%40%60%40%

5640%60%40%60%40%60%40%

5740%60%40%60%40%60%40%

5840%60%40%60%40%60%40%

5940%60%40%60%40%60%40%

6040%60%40%60%40%60%40%

6140%60%40%60%40%60%40%

6240%60%40%60%40%60%40%

6340%60%40%60%40%60%40%

37.5%50%62.5%75%

שיעור הכיסוי לשאירים



62גיל פרישה גבריםמסלול אישי

שיעור 

הכיסוי 

לנכות

תחילת 

הכיסוי 

הביטוחי

1840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

1940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%

4240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%

4340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%

4440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%

4540%60%80%40%60%80%100%40%60%80%40%60%

4640%60%80%40%60%80%100%40%60%80%40%60%

4740%60%80%40%60%80%40%60%80%40%60%

4840%60%80%40%60%80%40%60%80%40%60%

4940%60%80%40%60%80%40%60%40%

5040%60%80%40%60%40%60%40%

5140%60%40%60%40%60%40%

5240%60%40%60%40%60%40%

5340%60%40%60%40%60%40%

5440%60%40%60%40%60%40%

5540%60%40%60%40%60%40%

5640%60%40%60%40%60%40%

5740%60%40%60%40%60%40%

5840%60%40%60%40%60%40%

5940%60%40%60%40%60%40%

6040%60%40%60%40%60%40%

6140%60%40%60%40%60%40%

37.5%50%62.5%75%

שיעור הכיסוי לשאירים



60גיל פרישה גבריםמסלול אישי

שיעור 

הכיסוי 

לנכות

תחילת 

הכיסוי 

הביטוחי

1840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

1940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%

4240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%

4340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%

4440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%

4540%60%80%40%60%80%100%40%60%80%40%60%

4640%60%80%40%60%80%100%40%60%80%40%60%

4740%60%80%40%60%80%40%60%80%40%60%

4840%60%80%40%60%80%40%60%80%40%60%

4940%60%80%40%60%80%40%60%40%

5040%60%80%40%60%40%60%40%

5140%60%40%60%40%60%40%

5240%60%40%60%40%60%40%

5340%60%40%60%40%60%40%

5440%60%40%60%40%60%40%

5540%60%40%60%40%60%40%

5640%60%40%60%40%60%40%

5740%60%40%60%40%60%40%

5840%60%40%60%40%60%40%

5940%60%40%60%40%60%40%

37.5%50%62.5%75%

שיעור הכיסוי לשאירים



67גיל פרישה נשיםמסלול אישי- נספח ב 

שיעור 

הכיסוי 

לנכות

תחילת 

הכיסוי 

הביטוחי

1840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

1940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

6040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

6140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

6240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

6340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

6440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

6540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

6640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

37.5%50%62.5%75%

שיעור הכיסוי לשאירים



64גיל פרישה נשיםמסלול אישי- נספח ב 

שיעור 

הכיסוי 

לנכות

תחילת 

הכיסוי 

הביטוחי

1840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

1940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

6040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

6140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

6240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

6340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

37.5%50%62.5%75%

שיעור הכיסוי לשאירים



62גיל פרישה נשיםמסלול אישי- נספח ב 

שיעור 

הכיסוי 

לנכות

תחילת 

הכיסוי 

הביטוחי

1840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

1940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

6040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

6140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

37.5%50%62.5%75%

שיעור הכיסוי לשאירים



60גיל פרישה נשיםמסלול אישי- נספח ב 

שיעור 

הכיסוי 

לנכות

תחילת 

הכיסוי 

הביטוחי

1840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

1940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

2940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

3940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

4940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5040%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5140%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5240%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5340%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5440%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5540%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5640%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5740%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5840%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

5940%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%40%60%80%100%

37.5%50%62.5%75%

שיעור הכיסוי לשאירים



מסלול בן עם מוגבלות- נספח ב 

שאיריםנכותשאיריםנכותגיל תחילת הכיסוי הביטוחי

1875.0%100%75%100%

1975.0%100%75%100%

2075.0%100%75%100%

2175.0%100%75%100%

2275.0%100%75%100%

2375.0%100%75%100%

2475.0%100%75%100%

2575.0%100%75%100%

2675.0%100%75%100%

2775.0%100%75%100%

2875.0%100%75%100%

2975.0%100%75%100%

3075.0%100%75%100%

3175.0%100%75%100%

3275.0%100%75%100%

3375.0%100%75%100%

3475.0%100%75%100%

3575.0%100%75%100%

3675.0%100%75%100%

3775.0%100%75%100%

3875.0%100%75%100%

3971.0%100%75%100%

4063.0%100%75%100%

4156.0%100%75%100%

4248.0%100%75%100%

4341.0%100%75%100%

4437.5%97%75%100%

4537.5%92%75%100%

4637.5%88%75%100%

4737.5%84%75%100%

4837.5%79%75%100%

4937.5%76%75%100%

5037.5%72%75%100%

5137.5%69%75%100%

5237.5%66%75%100%

5337.5%64%75%100%

5437.5%61%75%100%

5537.5%59%75%100%

5637.5%57%75%100%

5737.5%56%75%100%

5837.5%54%75%100%

5937.5%53%75%100%

6037.5%52%75%100%

6137.5%52%75%100%

6237.5%52%75%100%

6337.5%52%75%100%

6437.5%52%75%100%

6537.5%52%75%100%

6637.5%52%75%100%

נשיםגברים



א38מוזכר בסעיף. סכום בסיכון למבוטח אשר רכש כיסויי ביטוח לסיכוני מוות בעבור בן זוג ויתומים: 1נספח ג

 ליתומים40%-  לבת הזוג ו60%החישוב מבוסס על 

זכר:מגדר המבוטח

לתשלום של שקל אחד לחודש

19441949195419591964196919741979198419891994199920042009

18180.05      180.29     180.52     180.73      

19180.28      180.52     180.74     180.95      

20181.01      181.25     181.47     181.67      

21182.31      182.54     182.76     182.96      

22183.09  183.34      183.58     183.80     184.01      

23184.94  185.21      185.45     185.68     185.89      

24187.42  187.69      187.94     188.18     188.40      

25189.69  189.96      190.22     190.47     190.69      

26192.12  192.41      192.68     192.93     193.16      

27194.46  194.77  195.06      195.34     195.60     195.84      

28197.90  198.22  198.53      198.81     199.08     199.32      

29200.97  201.30  201.62      201.91     202.18     202.44      

30204.96  205.30  205.62      205.92     206.20     206.47      

31208.28  208.63  208.96      209.26     209.56     209.83      

32210.72 211.11  211.47  211.81      212.12     212.42     212.70      

33212.77 213.17  213.54  213.89      214.21     214.52     214.81      

34214.26 214.67  215.05  215.41      215.74     216.06     216.36      

35215.57 215.98  216.37  216.74      217.09     217.42     217.72      

36215.64 216.07  216.47  216.85      217.21     217.54     217.85      

37214.97215.44 215.88  216.29  216.68      217.05     217.40     217.72      

38216.02216.50 216.96  217.38  217.78      218.16     218.51     218.84      

39215.15215.64 216.10  216.54  216.95      217.34     217.70     218.04      

40213.64214.14 214.62  215.07  215.49      215.89     216.26     216.61      

41212.01212.53 213.02  213.48  213.91      214.32     214.70     215.06      

42209.34209.90210.43 210.93  211.40  211.84      212.26     212.66     213.03      

43206.66207.23207.78 208.29  208.77  209.23      209.66     210.06     210.44      

44203.89204.48205.03 205.56  206.05  206.52      206.96     207.38     207.76      

45201.06201.66202.23 202.77  203.27  203.75      204.20     204.63     205.03      

46197.43198.04198.63 199.18  199.69  200.18      200.65     201.08     201.49      

47193.37194.04194.67195.26 195.82  196.35  196.85      197.32     197.77     198.18      

48189.46190.14190.78191.39 191.96  192.50  193.01      193.49     193.95     194.37      

49185.60186.29186.94187.56 188.14  188.69  189.21      189.71     190.17     190.61      

50181.04181.74182.41183.04 183.63  184.19  184.72      185.22     185.70     186.14      

51177.00177.72178.39179.03 179.64  180.21  180.75      181.26     181.74     182.19      

52171.44172.21172.94173.62174.27 174.88  175.46  176.01      176.53     177.02     177.48      

53167.01167.80168.53169.22169.88 170.50  171.09  171.65      172.17     172.67     173.14      

54162.54163.33164.07164.77165.44 166.06  166.66  167.23      167.76     168.26     168.73      

55158.27159.07159.82160.53161.20 161.83  162.43  163.00      163.55     164.06     164.53      

56154.00154.80155.56156.27156.94 157.58  158.19  158.77      159.31     159.83     160.31      

57149.09149.92150.72151.48152.19152.87 153.52  154.13  154.71      155.26     155.78     156.26      

58145.24146.07146.88147.63148.35149.03 149.68  150.29  150.87      151.43     151.95     152.44      

59141.78142.62143.42144.18144.89145.58 146.22  146.84  147.43      147.98     148.51     148.99      

60138.05138.88139.68140.43141.14141.82 142.47  143.09  143.67      144.23     144.75     145.24      

61135.17136.00136.79137.53138.24138.92 139.57  140.18  140.76      141.32     141.84     142.33      

62131.64132.45133.26134.04134.78135.48136.15 136.79  137.40  137.98      138.53     139.05     139.53      

63129.26130.06130.86131.62132.35133.04133.70 134.33  134.93  135.51      136.05     136.56     137.04      

64126.91127.69128.47129.21129.92130.60131.25 131.87  132.46  133.03      133.56     134.07     134.54      

65124.67125.43126.19126.91127.60128.26128.90 129.50  130.08  130.63      131.15     131.65     132.11      

66122.61123.35124.08124.77125.44126.08126.70 127.28  127.85  128.38      128.89     129.37     129.82      

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

גיל 

המבוטח

שנת לידה



א38מוזכר בסעיף. סכום בסיכון למבוטח אשר רכש כיסויי ביטוח לסיכוני מוות בעבור בן זוג ויתומים: 1נספח ג

 ליתומים40%-  לבת הזוג ו60%החישוב מבוסס על 

נקבה:מגדר המבוטח

לתשלום של שקל אחד לחודש

19441949195419591964196919741979198419891994199920042009

18176.18     176.52     176.84     177.15     

19176.74     177.09     177.43     177.74     

20178.52     178.88     179.22     179.55     

21181.66     182.03     182.38     182.71     

22184.58  184.98     185.36     185.72     186.06     

23188.16  188.57     188.96     189.33     189.68     

24190.81  191.23     191.63     192.00     192.36     

25193.73  194.16     194.57     194.96     195.33     

26196.72  197.16     197.58     197.98     198.36     

27199.18  199.66  200.12     200.55     200.96     201.34     

28201.89  202.38  202.85     203.29     203.71     204.11     

29205.24  205.75  206.23     206.68     207.11     207.52     

30207.43  207.95  208.44     208.90     209.35     209.77     

31209.34  209.87  210.38     210.85     211.30     211.74     

32209.63 210.21  210.75  211.27     211.76     212.22     212.66     

33209.78 210.37  210.93  211.46     211.96     212.43     212.89     

34209.70 210.31  210.88  211.42     211.93     212.42     212.89     

35208.85 209.47  210.05  210.61     211.13     211.63     212.11     

36207.28 207.92  208.51  209.08     209.62     210.13     210.62     

37204.97205.65 206.29  206.90  207.48     208.03     208.56     209.06     

38204.59205.28 205.94  206.56  207.15     207.72     208.25     208.77     

39202.48203.18 203.86  204.49  205.09     205.67     206.22     206.75     

40199.40200.12 200.80  201.45  202.06     202.65     203.21     203.75     

41196.27197.00 197.69  198.35  198.98     199.58     200.15     200.70     

42191.84192.65193.40 194.10  194.77  195.41     196.02     196.60     197.17     

43188.17189.00189.75 190.47  191.15  191.79     192.42     193.01     193.59     

44183.70184.54185.30 186.03  186.72  187.37     188.01     188.61     189.19     

45179.17180.01180.78 181.52  182.21  182.88     183.52     184.14     184.73     

46174.39175.24176.02 176.76  177.46  178.13     178.78     179.41     180.01     

47168.65169.62170.47171.25 172.00  172.71  173.39     174.05     174.68     175.28     

48163.47164.44165.29166.08 166.82  167.54  168.22     168.89     169.52     170.14     

49158.55159.52160.37161.15 161.90  162.62  163.31     163.98     164.62     165.24     

50153.54154.50155.34156.13 156.87  157.59  158.29     158.96     159.60     160.22     

51149.05150.00150.83151.61 152.36  153.08  153.77     154.44     155.09     155.71     

52143.53144.52145.44146.27147.04 147.79  148.50  149.19     149.86     150.51     151.13     

53139.06140.03140.94141.75142.52 143.26  143.97  144.66     145.32     145.96     146.58     

54135.21136.16137.05137.85138.60 139.33  140.03  140.71     141.37     142.01     142.62     

55131.35132.28133.14133.92134.66 135.38  136.07  136.74     137.39     138.02     138.63     

56128.32129.21130.04130.81131.53 132.23  132.91  133.57     134.21     134.83     135.43     

57124.53125.34126.20127.00127.74128.45 129.13  129.79  130.44     131.06     131.67     132.25     

58121.98122.76123.58124.35125.06125.74 126.40  127.05  127.67     128.28     128.87     129.44     

59119.62120.37121.15121.88122.56123.22 123.85  124.47  125.08     125.67     126.23     126.78     

60117.45118.17118.91119.59120.24120.86 121.47  122.07  122.65     123.21     123.76     124.28     

61115.58116.25116.94117.59118.19118.78 119.36  119.93  120.48     121.01     121.53     122.03     

62113.30113.90114.53115.17115.77116.34116.89 117.43  117.97  118.48     118.99     119.48     119.95     

63111.82112.38112.96113.55114.10114.62115.14 115.64  116.14  116.62     117.09     117.55     118.00     

64110.29110.81111.35111.89112.39112.88113.36 113.83  114.29  114.74     115.18     115.61     116.02     

65107.14107.68108.24108.80109.32109.82110.31 110.80  111.27  111.74     112.19     112.63     113.06     

66103.91104.48105.06105.63106.16106.68107.19 107.69  108.18  108.66     109.13     109.58     110.02     

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

גיל 

המבוטח

שנת לידה



א38מוזכר בסעיף. סכום בסיכון למבוטח אשר רכש כיסויי ביטוח לסיכוני מוות בעבור יתומים בלבד: 1נספח ג

 ליתומים100%החישוב מבוסס על 

זכר:מגדר המבוטח

לתשלום של שקל אחד לחודש

19441949195419591964196919741979198419891994199920042009

18174.39     174.39     174.39     174.39     

19173.93     173.93     173.93     173.93     

20173.93     173.93     173.93     173.93     

21173.00     173.00     173.00     173.00     

22172.07  172.07     172.07     172.07     172.07     

23172.07  172.07     172.07     172.07     172.07     

24171.60  171.60     171.60     171.60     171.60     

25171.13  171.13     171.13     171.13     171.13     

26170.65  170.65     170.65     170.65     170.65     

27169.23  169.23  169.23     169.23     169.23     169.23     

28168.75  168.75  168.75     168.75     168.75     168.75     

29168.27  168.27  168.27     168.27     168.27     168.27     

30167.79  167.79  167.79     167.79     167.79     167.79     

31167.31  167.31  167.31     167.31     167.31     167.31     

32165.85 165.85  165.85  165.85     165.85     165.85     165.85     

33164.87 164.87  164.87  164.87     164.87     164.87     164.87     

34163.39 163.39  163.39  163.39     163.39     163.39     163.39     

35161.90 161.90  161.90  161.90     161.90     161.90     161.90     

36160.39 160.39  160.39  160.39     160.39     160.39     160.39     

37158.36158.36 158.36  158.36  158.36     158.36     158.36     158.36     

38155.78155.78 155.78  155.78  155.78     155.78     155.78     155.78     

39153.17153.17 153.17  153.17  153.17     153.17     153.17     153.17     

40149.44149.44 149.44  149.44  149.44     149.44     149.44     149.44     

41145.64145.64 145.64  145.64  145.64     145.64     145.64     145.64     

42141.18141.18141.18 141.18  141.18  141.18     141.18     141.18     141.18     

43136.62136.62136.62 136.62  136.62  136.62     136.62     136.62     136.62     

44130.76130.76130.76 130.76  130.76  130.76     130.76     130.76     130.76     

45125.94125.94125.94 125.94  125.94  125.94     125.94     125.94     125.94     

46119.74119.74119.74 119.74  119.74  119.74     119.74     119.74     119.74     

47114.00114.00114.00114.00 114.00  114.00  114.00     114.00     114.00     114.00     

48107.43107.43107.43107.43 107.43  107.43  107.43     107.43     107.43     107.43     

49101.35101.35101.35101.35 101.35  101.35  101.35     101.35     101.35     101.35     

5094.39  94.39  94.39  94.39   94.39   94.39   94.39       94.39       94.39       94.39       

5188.67  88.67  88.67  88.67   88.67   88.67   88.67       88.67       88.67       88.67       

5282.06  82.06  82.06  82.06  82.06   82.06   82.06   82.06       82.06       82.06       82.06       

5376.79  76.79  76.79  76.79  76.79   76.79   76.79   76.79       76.79       76.79       76.79       

5471.41  71.41  71.41  71.41  71.41   71.41   71.41   71.41       71.41       71.41       71.41       

5566.71  66.71  66.71  66.71  66.71   66.71   66.71   66.71       66.71       66.71       66.71       

5661.92  61.92  61.92  61.92  61.92   61.92   61.92   61.92       61.92       61.92       61.92       

5757.86  57.86  57.86  57.86  57.86  57.86   57.86   57.86   57.86       57.86       57.86       57.86       

5853.73  53.73  53.73  53.73  53.73  53.73   53.73   53.73   53.73       53.73       53.73       53.73       

5952.07  52.07  52.07  52.07  52.07  52.07   52.07   52.07   52.07       52.07       52.07       52.07       

6047.85  47.85  47.85  47.85  47.85  47.85   47.85   47.85   47.85       47.85       47.85       47.85       

6147.85  47.85  47.85  47.85  47.85  47.85   47.85   47.85   47.85       47.85       47.85       47.85       

6247.00  47.00  47.00  47.00  47.00  47.00  47.00   47.00   47.00   47.00       47.00       47.00       47.00       

6348.70  48.70  48.70  48.70  48.70  48.70  48.70   48.70   48.70   48.70       48.70       48.70       48.70       

6448.70  48.70  48.70  48.70  48.70  48.70  48.70   48.70   48.70   48.70       48.70       48.70       48.70       

6548.70  48.70  48.70  48.70  48.70  48.70  48.70   48.70   48.70   48.70       48.70       48.70       48.70       

6651.23  51.23  51.23  51.23  51.23  51.23  51.23   51.23   51.23   51.23       51.23       51.23       51.23       

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

גיל 

המבוטח

שנת לידה



א38מוזכר בסעיף. סכום בסיכון למבוטח אשר רכש כיסויי ביטוח לסיכוני מוות בעבור יתומים בלבד: 1נספח ג

 ליתומים100%החישוב מבוסס על 

נקבה:מגדר המבוטח

לתשלום של שקל אחד לחודש

19441949195419591964196919741979198419891994199920042009

18173.47     173.47     173.47     173.47     

19173.47     173.47     173.47     173.47     

20173.00     173.00     173.00     173.00     

21172.07     172.07     172.07     172.07     

22171.13  171.13     171.13     171.13     171.13     

23170.65  170.65     170.65     170.65     170.65     

24169.23  169.23     169.23     169.23     169.23     

25168.75  168.75     168.75     168.75     168.75     

26167.79  167.79     167.79     167.79     167.79     

27167.31  167.31  167.31     167.31     167.31     167.31     

28165.85  165.85  165.85     165.85     165.85     165.85     

29165.36  165.36  165.36     165.36     165.36     165.36     

30164.87  164.87  164.87     164.87     164.87     164.87     

31163.39  163.39  163.39     163.39     163.39     163.39     

32161.90 161.90  161.90  161.90     161.90     161.90     161.90     

33159.88 159.88  159.88  159.88     159.88     159.88     159.88     

34158.36 158.36  158.36  158.36     158.36     158.36     158.36     

35156.30 156.30  156.30  156.30     156.30     156.30     156.30     

36153.17 153.17  153.17  153.17     153.17     153.17     153.17     

37149.98149.98 149.98  149.98  149.98     149.98     149.98     149.98     

38146.73146.73 146.73  146.73  146.73     146.73     146.73     146.73     

39142.87142.87 142.87  142.87  142.87     142.87     142.87     142.87     

40137.20137.20 137.20  137.20  137.20     137.20     137.20     137.20     

41131.94131.94 131.94  131.94  131.94     131.94     131.94     131.94     

42125.94125.94125.94 125.94  125.94  125.94     125.94     125.94     125.94     

43119.74119.74119.74 119.74  119.74  119.74     119.74     119.74     119.74     

44113.35113.35113.35 113.35  113.35  113.35     113.35     113.35     113.35     

45105.42105.42105.42 105.42  105.42  105.42     105.42     105.42     105.42     

4697.90  97.90  97.90   97.90   97.90   97.90       97.90       97.90       97.90       

4790.83  90.83  90.83  90.83   90.83   90.83   90.83       90.83       90.83       90.83       

4882.80  82.80  82.80  82.80   82.80   82.80   82.80       82.80       82.80       82.80       

4976.03  76.03  76.03  76.03   76.03   76.03   76.03       76.03       76.03       76.03       

5069.07  69.07  69.07  69.07   69.07   69.07   69.07       69.07       69.07       69.07       

5163.52  63.52  63.52  63.52   63.52   63.52   63.52       63.52       63.52       63.52       

5257.86  57.86  57.86  57.86  57.86   57.86   57.86   57.86       57.86       57.86       57.86       

5352.07  52.07  52.07  52.07  52.07   52.07   52.07   52.07       52.07       52.07       52.07       

5447.85  47.85  47.85  47.85  47.85   47.85   47.85   47.85       47.85       47.85       47.85       

5542.71  42.71  42.71  42.71  42.71   42.71   42.71   42.71       42.71       42.71       42.71       

5640.11  40.11  40.11  40.11  40.11   40.11   40.11   40.11       40.11       40.11       40.11       

5737.48  37.48  37.48  37.48  37.48  37.48   37.48   37.48   37.48       37.48       37.48       37.48       

5835.71  35.71  35.71  35.71  35.71  35.71   35.71   35.71   35.71       35.71       35.71       35.71       

5933.93  33.93  33.93  33.93  33.93  33.93   33.93   33.93   33.93       33.93       33.93       33.93       

6032.14  32.14  32.14  32.14  32.14  32.14   32.14   32.14   32.14       32.14       32.14       32.14       

6131.24  31.24  31.24  31.24  31.24  31.24   31.24   31.24   31.24       31.24       31.24       31.24       

6231.24  31.24  31.24  31.24  31.24  31.24  31.24   31.24   31.24   31.24       31.24       31.24       31.24       

6332.14  32.14  32.14  32.14  32.14  32.14  32.14   32.14   32.14   32.14       32.14       32.14       32.14       

6431.24  31.24  31.24  31.24  31.24  31.24  31.24   31.24   31.24   31.24       31.24       31.24       31.24       

6532.14  32.14  32.14  32.14  32.14  32.14  32.14   32.14   32.14   32.14       32.14       32.14       32.14       

6631.24  31.24  31.24  31.24  31.24  31.24  31.24   31.24   31.24   31.24       31.24       31.24       31.24       

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

גיל 

המבוטח

שנת לידה



א38מוזכר בסעיף 100,000₪עלות מוות חודשית עבור גבר לסכום בסיכון של  - 1נספח ג

גבר:מגדר המבוטח

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009שנת לידה/גיל

181.1284      1.0903      1.0006      0.9184      

191.2424      1.1800      1.0830      0.9939      

201.3372      1.2486      1.1459      1.0516      

211.4116      1.2955      1.1890      1.0911      

221.4659      1.4409      1.3225      1.2137      1.1141      

231.5023      1.4517      1.3322      1.2227      1.1228      

241.5243      1.4477      1.3287      1.2194      1.1208      

251.5359      1.4341      1.3161      1.2078      1.1120      

261.5419      1.4152      1.2987      1.1919      1.0998      

271.5470      1.5207      1.3957      1.2809      1.1757      1.0880      

281.5561      1.5037      1.3800      1.2665      1.1631      1.0796      

291.5743      1.4953      1.3723      1.2594      1.1576      1.0781      

301.6059      1.4995      1.3761      1.2629      1.1627      1.0859      

311.6521      1.5163      1.3915      1.2770      1.1784      1.1032      

321.7131      1.6840      1.5456      1.4185      1.3020      1.2048      1.1296      

331.7899      1.7296      1.5873      1.4568      1.3378      1.2418      1.1656      

341.8834      1.7888      1.6417      1.5067      1.3848      1.2897      1.2112      

351.9824      1.8509      1.6987      1.5589      1.4352      1.3405      1.2588      

362.1002      1.9276      1.7690      1.6234      1.4981      1.4025      1.3170      

372.2408     2.2027      2.0216      1.8554      1.7030      1.5759      1.4776      1.3877      

382.4081     2.3269      2.1355      1.9599      1.7998      1.6707      1.5681      1.4725      

392.6060     2.4752      2.2717      2.0848      1.9162      1.7846      1.6759      1.5738      

402.8385     2.6504      2.4324      2.2322      2.0551      1.9194      1.8025      1.6926      

413.1096     2.8689      2.6332      2.4165      2.2299      2.0875      1.9603      1.8409      

423.4231     3.3827     3.1202      2.8634      2.6283      2.4321      2.2808      2.1418      2.0114      

433.7830     3.6907     3.4028      3.1229      2.8675      2.6621      2.4987      2.3466      2.2036      

444.1933     4.0315     3.7153      3.4100      3.1345      2.9194      2.7412      2.5743      2.4175      

454.6579     4.4026     4.0566      3.7231      3.4273      3.2014      3.0067      2.8236      2.6513      

465.1807     4.8025     4.4233      4.0596      3.7462      3.5073      3.2939      3.0929      2.9048      

475.7657     5.6435     5.2289     4.8144      4.4188      4.0896      3.8348      3.6013      3.3822      3.1763      

486.4168     6.1351     5.6815     5.2291      4.8024      4.4584      4.1844      3.9297      3.6910      3.4657      

497.1380     6.6569     6.1608     5.6683      5.2108      4.8531      4.5576      4.2800      4.0194      3.7746      

507.9332     7.2121     6.6711     6.1364      5.6493      5.2772      4.9559      4.6544      4.3712      4.1055      

518.8065     7.8078     7.2187     6.6374      6.1258      5.7348      5.3860      5.0584      4.7502      4.4614      

529.7616     9.5108     8.4546     7.8122     7.1816      6.6467      6.2328      5.8541      5.4978      5.1629      4.8496      

5310.8027   10.2820   9.1650     8.4639     7.7823      7.2259      6.7819      6.3704      5.9825      5.6185      5.2771      

5411.9337   11.1246   9.9420     9.1770     8.4419      7.8643      7.3846      6.9359      6.5146      6.1184      5.7461      

5513.1585   12.0361   10.7847   9.9505     9.1649      8.5622      8.0425      7.5530      7.0937      6.6621      6.2569      

5614.4811   13.0258   11.7022   10.7913    9.9601      9.3258      8.7596      8.2267      7.7271      7.2565      6.8163      

5715.9056   15.6638   14.1019   12.7022   11.7049    10.8333    10.1605    9.5433      8.9644      8.4188      7.9067      7.4263      

5817.4358   16.9493   15.2720   13.7934   12.7037    11.7970    11.0752    10.4022    9.7710      9.1765      8.6185      8.0954      

5919.0758   18.3471   16.5444   14.9821   13.7994    12.8552    12.0750    11.3406    10.6519    10.0053    9.3986      8.8264      

6020.8296   19.8673   17.9301   16.2804   15.0077    14.0225    13.1705    12.3728    11.6208    10.9147    10.2523    9.6295      

6122.7012   21.4798   19.4027   17.6638   16.3062    15.2711    14.3449    13.4754    12.6559    11.8886    11.1667    10.4879    

6224.6946   24.5686   23.1833   20.9583   19.1161   17.6986    16.6022    15.5946    14.6488    13.7598    12.9251    12.1423    11.4039    

6326.8138   26.5296   24.9636   22.5879   20.6493   19.1772    18.0055    16.9168    15.8899    14.9272    14.0209    13.1709    12.3719    

6429.0629   28.5717   26.8105   24.2792   22.2564   20.7364    19.4809    18.3009    17.1907    16.1503    15.1708    14.2495    13.3864    

6531.4464   30.6791   28.7106   26.0219   23.9307   22.3647    21.0125    19.7421    18.5440    17.4213    16.3679    15.3742    14.4433    

6633.9680   32.8369   30.6425   27.7960   25.6662   24.0426    22.5887    21.2232    19.9392    18.7334    17.5988    16.5322    15.5302    

67-      -       -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -        

ומהעלות לבן זוג לעמית שויתר על כיסוי לבן זוג  , מהעלות לשאירים לגבי עמית שויתר על כיסוי לשאירים - 1%בשיעור של , עלות נוספת לרכישת כיסוי בשל ביטול תקופת אכשרה

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם



א38מוזכר בסעיף 100,000₪עלות מוות חודשית עבור גבר לסכום בסיכון של  - 1נספח ג

נשים:מגדר המבוטח

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009שנת לידה/גיל

180.3603    0.3485    0.3206    0.2949    

190.3870    0.3681    0.3386    0.3115    

200.4145    0.3877    0.3567    0.3282    

210.4429    0.4075    0.3749    0.3449    

220.4725    0.4647    0.4275    0.3933    0.3619    

230.5034    0.4869    0.4479    0.4121    0.3792    

240.5359    0.5097    0.4690    0.4314    0.3971    

250.5702    0.5335    0.4907    0.4515    0.4158    

260.6068    0.5583    0.5136    0.4725    0.4355    

270.6339    0.6234    0.5735    0.5277    0.4854    0.4478    

280.6592    0.6376    0.5866    0.5397    0.4966    0.4586    

290.6844    0.6510    0.5989    0.5510    0.5072    0.4690    

300.7110    0.6651    0.6119    0.5630    0.5184    0.4798    

310.7404    0.6812    0.6267    0.5766    0.5314    0.4923    

320.7744    0.7616    0.7006    0.6446    0.5930    0.5471    0.5071    

330.8143    0.7876    0.7245    0.6666    0.6134    0.5665    0.5252    

340.8617    0.8196    0.7541    0.6938    0.6385    0.5904    0.5474    

350.9182    0.8590    0.7902    0.7270    0.6695    0.6197    0.5746    

360.9853    0.9065    0.8340    0.7672    0.7071    0.6550    0.6073    

371.0645   1.0470    0.9632    0.8861    0.8152    0.7521    0.6971    0.6464    

381.1575   1.1195    1.0299    0.9475    0.8719    0.8053    0.7466    0.6923    

391.2656   1.2039    1.1075    1.0190    0.9378    0.8672    0.8040    0.7456    

401.3905   1.3008    1.1967    1.1010    1.0140    0.9385    0.8702    0.8069    

411.5337   1.4163    1.3029    1.1986    1.1048    1.0233    0.9489    0.8799    

421.6968   1.6736   1.5449    1.4214    1.3077    1.2066    1.1182    1.0369    0.9614    

431.8812   1.8282   1.6873    1.5524    1.4284    1.3193    1.2232    1.1342    1.0516    

442.0886   1.9975   1.8432    1.6957    1.5610    1.4432    1.3382    1.2408    1.1506    

452.3204   2.1821   2.0130    1.8519    1.7055    1.5786    1.4637    1.3572    1.2586    

462.5782   2.3815   2.1964    2.0208    1.8625    1.7254    1.5998    1.4835    1.3755    

472.8636   2.8115   2.5967   2.3943    2.2030    2.0326    1.8837    1.7468    1.6197    1.5020    

483.1780   3.0624   2.8278   2.6066    2.3988    2.2157    2.0540    1.9046    1.7660    1.6376    

493.5231   3.3311   3.0757   2.8343    2.6092    2.4126    2.2372    2.0744    1.9236    1.7837    

503.9003   3.6195   3.3410   3.0785    2.8355    2.6245    2.4334    2.2567    2.0925    1.9404    

514.3113   3.9288   3.6262   3.3404    3.0791    2.8523    2.6450    2.4527    2.2742    2.1086    

524.7574   4.6723   4.2612   3.9320   3.6218    3.3416    3.0971    2.8721    2.6632    2.4696    2.2898    

535.2404   5.0586   4.6173   4.2599   3.9235    3.6237    3.3596    3.1154    2.8890    2.6789    2.4845    

545.7617   5.4708   4.9977   4.6100   4.2458    3.9266    3.6408    3.3764    3.1309    2.9033    2.6919    

556.3229   5.9107   5.4036   4.9837   4.5917    4.2503    3.9411    3.6546    3.3891    3.1425    2.9142    

566.9255   6.3791   5.8368   5.3818   4.9614    4.5958    4.2620    3.9524    3.6650    3.3990    3.1518    

577.5711   7.4681   6.8776   6.2984   5.8055   5.3566    4.9651    4.6047    4.2701    3.9597    3.6720    3.4047    

588.2612   8.0464   7.4086   6.7899   6.2570   5.7795    5.3590    4.9699    4.6089    4.2743    3.9637    3.6754    

598.9974   8.6609   7.9735   7.3131   6.7381   6.2316    5.7790    5.3588    4.9701    4.6093    4.2737    3.9633    

609.7813   9.3049   8.5655   7.8622   7.2450   6.7070    6.2199    5.7690    5.3494    4.9611    4.6011    4.2666    

6110.6144 9.9818   9.1868   8.4395   7.7803   7.2082    6.6849    6.1999    5.7498    5.3316    4.9452    4.5854    

6211.4982 11.3833 10.6888 9.8356   9.0388   8.3408   7.7326    7.1715    6.6506    6.1677    5.7204    5.3053    4.9190    

6312.4344 12.1845 11.4235 10.5108 9.6653   8.9291   8.2801    7.6795    7.1224    6.6052    6.1264    5.6813    5.2685    

6413.4468 13.0381 12.2070 11.2295 10.3326 9.5567   8.8642    8.2214    7.6244    7.0717    6.5580    6.0820    5.6410    

6514.5418 13.9456 13.0382 11.9926 11.0445 10.2258 9.4856    8.7978    8.1594    7.5675    7.0193    6.5089    6.0363    

6615.7259 14.9082 13.9175 12.7993 11.8023 10.9358 10.1432  9.4088    8.7263    8.0941    7.5076    6.9619    6.4571    

67-     -     -     -     -     -     -     -      -      -      -      -      -      -      

ומהעלות לבן זוג לעמית שויתר על כיסוי לבן זוג  , מהעלות לשאירים לגבי עמית שויתר על כיסוי לשאירים - 1%בשיעור של , עלות נוספת לרכישת כיסוי בשל ביטול תקופת אכשרה

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם



1ב97מוזכר בסעיףמקדם לבן זוגמקדמי המרת יתרה צבורה של עמית לא מבוטח שנפטר- נספח ד 

אשה: שאר

גיל בן

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009זוג
18301.46     301.84     302.19     
19300.57     300.95     301.32     
20299.64     300.04     300.41     
21298.24     298.68     299.09     299.47     
22297.24     297.69     298.11     298.50     
23296.19     296.66     297.09     297.50     
24295.11     295.59     296.04     296.46     
25294.00     294.49     294.95     295.38     
26292.30        292.84     293.35     293.82     294.27     
27291.09        291.64     292.16     292.65     293.11     
28289.83        290.40     290.94     291.44     291.92     

29288.53        289.12     289.67     290.19     290.68     
30287.19        287.79     288.36     288.89     289.39     
31285.14     285.80        286.42     287.00     287.55     288.07     
32283.68     284.36        285.00     285.60     286.16     286.69     
33282.18     282.87        283.53     284.15     284.73     285.27     
34280.62     281.34        282.01     282.64     283.24     283.80     
35279.01     279.75        280.44     281.09     281.70     282.28     
36276.54     277.35     278.10        278.81     279.48     280.11     280.70     
37274.80     275.63     276.40        277.13     277.82     278.47     279.08     
38273.01     273.85     274.65        275.40     276.10     276.77     277.39     
39271.15     272.02     272.83        273.60     274.33     275.01     275.65     
40269.24     270.13     270.96        271.75     272.49     273.19     273.85     
41266.31     267.27     268.18     269.03        269.84     270.60     271.32     271.99     
42264.25     265.24     266.17     267.04        267.87     268.65     269.38     270.07     
43262.14     263.15     264.10     264.99        265.84     266.63     267.39     268.09     
44259.97     260.99     261.96     262.88        263.74     264.56     265.33     266.05     
45257.74     258.78     259.77     260.70        261.59     262.42     263.21     263.95     
46254.32    255.44     256.51     257.52     258.47        259.37     260.22     261.02     261.78     
47251.94    253.09     254.17     255.20     256.17        257.09     257.95     258.77     259.54     
48249.51    250.68     251.78     252.82     253.81        254.74     255.62     256.45     257.24     
49247.02    248.20     249.32     250.38     251.38        252.33     253.22     254.07     254.87     
50244.47    245.67     246.80     247.87     248.89        249.85     250.76     251.62     252.43     
51240.57    241.86    243.07     244.22     245.30     246.33        247.30     248.23     249.10     249.92     
52237.90    239.20    240.42     241.57     242.67     243.71        244.69     245.62     246.51     247.34     
53235.17    236.48    237.70     238.87     239.97     241.02        242.01     242.96     243.85     244.69     
54232.39    233.70    234.93     236.10     237.21     238.27        239.27     240.22     241.12     241.96     

55229.56    230.87    232.10     233.28     234.39     235.45        236.46     237.41     238.32     239.17     
56225.29    226.67    227.97    229.21     230.38     231.50     232.56        233.57     234.53     235.44     236.29     
57222.36    223.74    225.04    226.27     227.44     228.55     229.62        230.62     231.58     232.49     233.35     
58219.41    220.77    222.06    223.28     224.44     225.55     226.61        227.62     228.57     229.48     230.33     
59216.42    217.77    219.04    220.25     221.40     222.50     223.55        224.55     225.50     226.40     227.25     
60213.42    214.74    215.99    217.18     218.32     219.41     220.44        221.43     222.37     223.26     224.10     
61209.09    210.41    211.69    212.92    214.08     215.20     216.27     217.28        218.25     219.18     220.05     220.88     
62206.10    207.39    208.63    209.82    210.96     212.05     213.09     214.09        215.04     215.94     216.80     217.61     
63203.13    204.37    205.58    206.73    207.83     208.88     209.89     210.86        211.78     212.66     213.50     214.29     
64200.19    201.38    202.53    203.64    204.69     205.71     206.69     207.62        208.51     209.36     210.16     210.93     
65197.29    198.42    199.52    200.57    201.58     202.55     203.48     204.37        205.23     206.04     206.81     207.54     
66193.39    194.45    195.51    196.55    197.54    198.49     199.41     200.29     201.14        201.95     202.72     203.46     204.16     
67190.69    191.68    192.67    193.64    194.56    195.46     196.32     197.15     197.94        198.71     199.43     200.13     200.79     
68185.78    186.81    187.83    188.82    189.78    190.70     191.59     192.44     193.26        194.05     194.80     195.51     196.19     
69180.71    181.78    182.83    183.85    184.84    185.79     186.70     187.58     188.43        189.24     190.01     190.74     191.44     
70175.48    176.58    177.67    178.72    179.74    180.71     181.66     182.56     183.43        184.26     185.05     185.81     186.52     
71168.96    170.09    171.23    172.35    173.43    174.47    175.48     176.45     177.38     178.27        179.12     179.93     180.71     181.44     
72163.37    164.54    165.71    166.87    167.98    169.05    170.08     171.07     172.03     172.94        173.82     174.65     175.44     176.19     
73157.62    158.82    160.03    161.22    162.36    163.45    164.51     165.53     166.51     167.45        168.34     169.19     170.01     170.77     
74151.70    152.94    154.19    155.41    156.57    157.70    158.78     159.83     160.83     161.78        162.70     163.57     164.40     165.18     
75145.63    146.91    148.19    149.44    150.63    151.78    152.89     153.95     154.98     155.95        156.88     157.77     158.62     159.41     
76138.02    139.41    140.72    142.04    143.31    144.53    145.70    146.83     147.92     148.96     149.95        150.90     151.80     152.66     153.47     
77131.62    133.03    134.38    135.73    137.03    138.27    139.46    140.61     141.72     142.77     143.78        144.74     145.66     146.53     147.35     
78125.09    126.52    127.90    129.28    130.59    131.85    133.07    134.23     135.35     136.42     137.44        138.42     139.34     140.22     141.04     
79118.45    119.89    121.31    122.70    124.03    125.30    126.53    127.71     128.84     129.92     130.95        131.93     132.86     133.74     134.57     
80111.72    113.17    114.61    116.02    117.36    118.64    119.88    121.06     122.19     123.28     124.31        125.29     126.22     127.10     127.93     

המקדמים חושבו עבור בן זוג שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

שנת לידה



1ב97מוזכר בסעיףמקדם לבן זוגמקדמי המרת יתרה צבורה של עמית לא מבוטח שנפטר- נספח ד 

גבר: שאר

גיל בן

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009זוג
18297.68     298.16     298.62     
19296.68     297.18     297.65     
20295.65     296.16     296.64     
21294.03     294.58     295.11     295.60     
22292.91     293.48     294.02     294.52     
23291.76     292.34     292.89     293.41     
24290.56     291.15     291.72     292.25     
25289.31     289.93     290.50     291.05     
26287.36        288.03     288.65     289.25     289.81     
27286.01        286.69     287.33     287.94     288.52     
28284.61        285.31     285.97     286.60     287.19     

29283.16        283.88     284.56     285.20     285.81     
30281.67        282.40     283.09     283.75     284.38     
31279.32     280.11        280.87     281.58     282.26     282.90     
32277.69     278.51        279.28     280.02     280.71     281.38     
33276.02     276.86        277.65     278.40     279.11     279.80     
34274.29     275.15        275.96     276.73     277.46     278.16     
35272.50     273.38        274.21     275.00     275.76     276.48     
36269.70     270.66     271.56        272.41     273.22     273.99     274.73     
37267.78     268.76     269.68        270.55     271.38     272.18     272.93     
38265.80     266.80     267.74        268.63     269.48     270.30     271.08     
39263.76     264.78     265.74        266.66     267.53     268.36     269.16     
40261.66     262.70     263.69        264.62     265.51     266.37     267.19     
41258.38     259.50     260.56     261.57        262.52     263.44     264.31     265.15     
42256.14     257.29     258.37     259.39        260.37     261.30     262.20     263.06     
43253.84     255.01     256.11     257.15        258.15     259.11     260.02     260.90     
44251.49     252.67     253.79     254.86        255.87     256.85     257.78     258.68     
45249.08     250.28     251.42     252.50        253.54     254.53     255.49     256.40     
46245.32    246.62     247.84     248.99     250.09        251.15     252.16     253.13     254.06     
47242.80    244.10     245.34     246.51     247.63        248.70     249.73     250.72     251.66     
48240.22    241.54     242.79     243.98     245.11        246.19     247.24     248.24     249.20     
49237.60    238.93     240.19     241.39     242.54        243.64     244.70     245.71     246.69     
50234.95    236.29     237.55     238.76     239.92        241.03     242.10     243.13     244.12     
51230.76    232.26    233.60     234.87     236.08     237.25        238.37     239.45     240.49     241.49     
52228.04    229.53    230.87     232.15     233.37     234.54        235.67     236.76     237.81     238.81     
53225.30    226.78    228.12     229.39     230.61     231.79        232.93     234.02     235.07     236.08     
54222.54    224.00    225.34     226.61     227.82     229.00        230.14     231.23     232.29     233.30     

55219.76    221.20    222.53     223.79     225.00     226.18        227.31     228.40     229.46     230.47     
56215.39    216.97    218.39    219.70     220.95     222.15     223.32        224.44     225.53     226.58     227.59     
57212.63    214.17    215.56    216.85     218.08     219.27     220.43        221.55     222.63     223.67     224.67     
58209.87    211.37    212.72    213.98     215.20     216.37     217.51        218.61     219.68     220.71     221.70     
59207.11    208.56    209.87    211.11     212.30     213.45     214.57        215.65     216.70     217.72     218.69     
60204.37    205.76    207.03    208.24     209.39     210.52     211.61        212.67     213.70     214.69     215.65     
61200.28    201.66    202.99    204.21    205.37     206.49     207.59     208.65        209.68     210.68     211.65     212.58     
62197.67    198.99    200.25    201.42    202.53     203.61     204.66     205.69        206.68     207.65     208.58     209.48     
63195.12    196.36    197.55    198.66    199.72     200.75     201.76     202.74        203.69     204.62     205.52     206.39     
64192.63    193.79    194.91    195.95    196.95     197.93     198.89     199.82        200.73     201.61     202.47     203.29     
65190.22    191.30    192.34    193.31    194.25     195.17     196.07     196.95        197.81     198.64     199.45     200.23     
66186.95    187.91    188.91    189.86    190.75    191.63     192.48     193.32     194.14        194.94     195.72     196.48     197.21     
67184.82    185.71    186.62    187.48    188.30    189.10     189.89     190.67     191.42        192.16     192.89     193.59     194.26     
68179.74    180.66    181.60    182.48    183.33    184.16     184.97     185.77     186.55        187.32     188.06     188.78     189.48     
69174.50    175.46    176.43    177.34    178.21    179.06     179.90     180.73     181.53        182.32     183.08     183.82     184.54     
70169.11    170.11    171.10    172.03    172.93    173.81     174.68     175.53     176.35        177.16     177.95     178.71     179.45     
71162.51    163.56    164.60    165.62    166.58    167.50    168.41     169.30     170.17     171.02        171.85     172.66     173.44     174.19     
72156.77    157.86    158.94    159.98    160.96    161.91    162.85     163.76     164.66     165.53        166.38     167.21     168.01     168.78     
73150.87    152.00    153.11    154.18    155.19    156.17    157.12     158.06     158.98     159.88        160.75     161.59     162.41     163.20     
74144.81    145.98    147.14    148.23    149.26    150.26    151.24     152.20     153.14     154.06        154.95     155.82     156.65     157.46     
75138.61    139.82    141.00    142.12    143.17    144.20    145.20     146.19     147.15     148.08        148.99     149.87     150.73     151.55     
76130.81    132.26    133.51    134.73    135.86    136.93    137.98    139.01     140.02     141.00     141.95        142.87     143.77     144.64     145.47     
77124.30    125.77    127.06    128.31    129.45    130.55    131.62    132.67     133.69     134.69     135.66        136.59     137.50     138.38     139.22     
78117.68    119.15    120.48    121.75    122.91    124.03    125.12    126.18     127.22     128.23     129.21        130.16     131.08     131.96     132.81     
79110.98    112.46    113.82    115.10    116.28    117.41    118.51    119.59     120.64     121.65     122.64        123.60     124.52     125.41     126.26     
80104.24    105.71    107.10    108.39    109.57    110.71    111.82    112.91     113.96     114.98     115.97        116.92     117.85     118.73     119.58     

המקדמים חושבו עבור בן זוג שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

שנת לידה



1ב97מוזכר בסעיףמקדם לבן מוגבלמקדמי המרת יתרה צבורה של עמית לא מבוטח שנפטר- נספח ד 

בן עם מוגבלות נבחר ובן עם מוגבלות, הורה- אשה : שאר

גיל בן

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009זוג
18301.24     301.64     302.00     
19300.34     300.75     301.12     
20299.41     299.82     300.21     
21297.98     298.44     298.87     299.27     
22296.96     297.43     297.87     298.29     
23295.91     296.39     296.85     297.28     
24294.82     295.32     295.79     296.23     
25293.69     294.20     294.69     295.14     
26291.95        292.52     293.05     293.55     294.01     
27290.72        291.30     291.85     292.36     292.84     
28289.45        290.05     290.61     291.14     291.63     

29288.13        288.75     289.33     289.87     290.38     
30286.76        287.40     287.99     288.55     289.08     
31284.64     285.34        286.00     286.61     287.19     287.73     
32283.15     283.87        284.55     285.18     285.78     286.33     
33281.61     282.35        283.04     283.70     284.31     284.89     
34280.01     280.77        281.49     282.16     282.79     283.38     
35278.35     279.13        279.87     280.57     281.22     281.83     
36275.77     276.63     277.44        278.20     278.92     279.59     280.22     
37273.96     274.85     275.69        276.47     277.21     277.90     278.55     
38272.10     273.01     273.87        274.68     275.44     276.15     276.82     
39270.17     271.11     271.99        272.82     273.60     274.34     275.03     
40268.17     269.14     270.05        270.91     271.71     272.47     273.18     
41265.05     266.11     267.11     268.04        268.92     269.75     270.53     271.26     
42262.89     263.98     265.00     265.97        266.87     267.72     268.52     269.28     
43260.66     261.78     262.83     263.82        264.75     265.63     266.45     267.23     
44258.35     259.51     260.59     261.61        262.56     263.46     264.31     265.11     
45255.98     257.16     258.27     259.32        260.30     261.23     262.10     262.92     
46252.24    253.53     254.74     255.88     256.95        257.96     258.91     259.81     260.65     
47249.68    251.00     252.24     253.41     254.51        255.55     256.53     257.45     258.31     
48247.04    248.39     249.67     250.87     251.99        253.06     254.06     255.01     255.89     
49244.32    245.70     247.01     248.24     249.39        250.48     251.51     252.48     253.40     
50241.51    242.93     244.27     245.53     246.71        247.83     248.88     249.88     250.81     
51237.05    238.62    240.07     241.44     242.73     243.94        245.09     246.17     247.19     248.15     
52234.03    235.64    237.13     238.53     239.84     241.08        242.26     243.36     244.41     245.39     
53230.93    232.57    234.09     235.52     236.86     238.13        239.34     240.47     241.54     242.54     
54227.74    229.41    230.96     232.42     233.79     235.09        236.32     237.48     238.58     239.60     

55224.45    226.16    227.74     229.23     230.63     231.96        233.21     234.40     235.52     236.57     
56219.15    221.00    222.74    224.36     225.88     227.32     228.68        229.96     231.18     232.32     233.40     
57215.57    217.46    219.24    220.89     222.44     223.91     225.30        226.62     227.86     229.03     230.13     
58211.90    213.83    215.64    217.32     218.91     220.41     221.83        223.17     224.44     225.64     226.77     
59208.15    210.12    211.95    213.67     215.28     216.81     218.26        219.64     220.93     222.15     223.30     
60204.32    206.32    208.18    209.93     211.57     213.13     214.60        216.00     217.32     218.57     219.74     
61198.37    200.41    202.43    204.32    206.09     207.76     209.35     210.85        212.27     213.61     214.88     216.07     
62194.35    196.42    198.47    200.38    202.18     203.87     205.48     207.00        208.45     209.81     211.10     212.31     
63190.26    192.36    194.43    196.36    198.18     199.89     201.52     203.07        204.53     205.91     207.22     208.44     
64186.10    188.23    190.32    192.26    194.09     195.83     197.48     199.04        200.52     201.91     203.23     204.48     
65181.89    184.04    186.14    188.09    189.93     191.68     193.34     194.92        196.41     197.82     199.15     200.41     
66175.49    177.57    179.74    181.85    183.81    185.66     187.42     189.10     190.68        192.19     193.61     194.95     196.22     
67171.05    173.16    175.35    177.46    179.42    181.29     183.06     184.74     186.34        187.85     189.28     190.63     191.90     
68166.53    168.66    170.87    172.97    174.94    176.81     178.59     180.28     181.88        183.40     184.84     186.19     187.47     
69161.93    164.08    166.29    168.39    170.36    172.23     174.01     175.70     177.31        178.83     180.27     181.63     182.91     
70157.25    159.42    161.63    163.71    165.68    167.55     169.33     171.02     172.63        174.15     175.59     176.95     178.23     
71150.36    152.50    154.68    156.88    158.95    160.90    162.77     164.54     166.23     167.83        169.35     170.78     172.14     173.42     
72145.54    147.67    149.86    152.04    154.09    156.04    157.89     159.65     161.33     162.92        164.43     165.86     167.21     168.48     
73140.65    142.78    144.96    147.12    149.15    151.08    152.91     154.66     156.32     157.90        159.40     160.81     162.15     163.41     
74135.71    137.82    139.99    142.12    144.12    146.02    147.84     149.56     151.21     152.77        154.24     155.64     156.96     158.21     
75130.71    132.81    134.96    137.05    139.01    140.88    142.67     144.37     145.98     147.52        148.97     150.35     151.65     152.87     
76123.28    125.66    127.73    129.86    131.90    133.82    135.65    137.40     139.07     140.65     142.15        143.58     144.93     146.21     147.40     
77118.24    120.54    122.58    124.66    126.64    128.52    130.31    132.02     133.64     135.19     136.66        138.05     139.37     140.61     141.78     
78113.13    115.33    117.33    119.37    121.29    123.11    124.85    126.51     128.09     129.60     131.02        132.38     133.66     134.87     136.00     
79108.00    110.09    112.05    114.02    115.87    117.63    119.31    120.91     122.44     123.90     125.27        126.58     127.82     128.99     130.08     
80102.84    104.81    106.72    108.61    110.38    112.07    113.69    115.23     116.69     118.09     119.41        120.66     121.85     122.97     124.02     

המקדמים חושבו עבור בן זוג שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

שנת לידה



1ב97מוזכר בסעיףמקדם לבן מוגבלמקדמי המרת יתרה צבורה של עמית לא מבוטח שנפטר- נספח ד 

בן עם מוגבלות נבחר ובן עם מוגבלות, הורה- גבר : שאר

גיל בן

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009זוג
18297.21     297.73     298.22     
19296.20     296.74     297.24     
20295.16     295.71     296.23     
21293.50     294.09     294.65     295.18     
22292.37     292.98     293.56     294.10     
23291.21     291.84     292.42     292.98     
24290.01     290.65     291.25     291.81     
25288.75     289.41     290.03     290.61     
26286.74        287.46     288.13     288.76     289.35     
27285.37        286.11     286.79     287.44     288.05     
28283.95        284.70     285.41     286.07     286.70     

29282.48        283.25     283.97     284.65     285.30     
30280.95        281.74     282.48     283.18     283.84     
31278.49     279.36        280.17     280.93     281.65     282.33     
32276.82     277.71        278.54     279.32     280.06     280.77     
33275.09     276.00        276.85     277.66     278.42     279.14     
34273.29     274.23        275.11     275.93     276.72     277.46     
35271.43     272.40        273.30     274.15     274.95     275.72     
36268.45     269.51     270.50        271.42     272.30     273.13     273.92     
37266.43     267.52     268.53        269.48     270.38     271.23     272.05     
38264.34     265.46     266.50        267.47     268.40     269.28     270.12     
39262.18     263.32     264.39        265.39     266.34     267.25     268.12     
40259.95     261.12     262.22        263.25     264.22     265.16     266.05     
41256.35     257.64     258.84     259.97        261.02     262.03     262.99     263.91     
42253.94     255.26     256.49     257.65        258.73     259.76     260.75     261.70     
43251.45     252.81     254.07     255.25        256.36     257.43     258.44     259.42     
44248.89     250.27     251.57     252.78        253.92     255.01     256.06     257.06     
45246.25     247.67     248.99     250.23        251.40     252.53     253.60     254.63     
46241.99    243.53     244.98     246.33     247.60        248.81     249.96     251.06     252.12     
47239.16    240.73     242.21     243.60     244.89        246.13     247.31     248.45     249.53     
48236.24    237.85     239.37     240.78     242.10        243.37     244.58     245.75     246.86     
49233.24    234.89     236.43     237.87     239.23        240.53     241.77     242.97     244.11     
50230.15    231.83     233.41     234.88     236.27        237.60     238.87     240.10     241.27     
51224.96    226.98    228.69     230.30     231.80     233.22        234.58     235.89     237.14     238.34     
52221.67    223.71    225.46     227.10     228.62     230.08        231.47     232.81     234.09     235.32     
53218.29    220.35    222.14     223.80     225.35     226.84        228.27     229.64     230.95     232.20     
54214.81    216.90    218.72     220.41     221.99     223.51        224.97     226.37     227.71     229.00     

55211.25    213.36    215.20     216.92     218.54     220.09        221.58     223.01     224.38     225.69     
56205.11    207.59    209.71    211.59     213.33     214.98     216.56        218.09     219.55     220.95     222.29     
57201.33    203.83    205.98    207.88     209.65     211.33     212.94        214.49     215.98     217.41     218.78     
58197.45    199.97    202.14    204.07     205.86     207.57     209.22        210.80     212.32     213.78     215.17     
59193.48    196.02    198.20    200.15     201.97     203.71     205.39        207.00     208.55     210.04     211.46     
60189.41    191.97    194.16    196.13     197.98     199.75     201.46        203.10     204.68     206.19     207.64     
61182.75    185.28    187.85    190.05    192.04     193.91     195.71     197.45        199.12     200.72     202.26     203.73     
62178.52    181.10    183.66    185.87    187.88     189.77     191.60     193.36        195.05     196.68     198.24     199.73     
63174.24    176.86    179.42    181.63    183.65     185.56     187.41     189.19        190.91     192.55     194.13     195.64     
64169.93    172.57    175.12    177.33    179.35     181.29     183.16     184.96        186.69     188.35     189.95     191.47     
65165.58    168.25    170.78    172.98    175.01     176.96     178.84     180.65        182.40     184.07     185.68     187.22     
66158.93    161.21    163.89    166.39    168.57    170.61     172.57     174.46     176.29        178.04     179.73     181.35     182.90     
67154.53    156.85    159.53    161.99    164.16    166.20     168.16     170.06     171.88        173.64     175.33     176.95     178.51     
68150.15    152.51    155.18    157.59    159.73    161.76     163.72     165.62     167.44        169.20     170.89     172.51     174.06     
69145.78    148.17    150.81    153.17    155.28    157.30     159.25     161.14     162.95        164.70     166.38     168.00     169.55     
70141.41    143.82    146.42    148.71    150.80    152.80     154.74     156.61     158.41        160.15     161.82     163.42     164.95     
71134.62    137.04    139.47    142.00    144.23    146.29    148.27     150.18     152.03     153.82        155.53     157.18     158.77     160.28     
72130.27    132.67    135.10    137.56    139.73    141.75    143.70     145.58     147.41     149.16        150.85     152.48     154.04     155.54     
73125.88    128.25    130.67    133.05    135.15    137.13    139.05     140.90     142.69     144.42        146.08     147.67     149.21     150.68     
74121.44    123.78    126.18    128.47    130.51    132.44    134.32     136.13     137.89     139.58        141.20     142.77     144.27     145.71     
75116.97    119.27    121.63    123.83    125.80    127.69    129.52     131.29     133.00     134.64        136.23     137.76     139.22     140.62     
76109.48    112.47    114.72    117.02    119.12    121.03    122.86    124.64     126.36     128.02     129.62        131.16     132.64     134.06     135.43     
77105.08    107.89    110.09    112.33    114.32    116.16    117.94    119.66     121.32     122.93     124.48        125.97     127.40     128.78     130.09     
78100.61    103.25    105.39    107.54    109.43    111.20    112.91    114.57     116.18     117.72     119.21        120.65     122.03     123.35     124.62     
7996.20      98.64      100.71    102.75    104.54    106.23    107.87    109.46     110.99     112.47     113.89        115.27     116.58     117.85     119.06     
8091.82      94.06      96.05      97.97      99.65      101.25    102.81    104.31     105.76     107.16     108.51        109.81     111.06     112.26     113.40     

המקדמים חושבו עבור בן זוג שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

שנת לידה



א45מוזכר בסעיףמקדם זיקנה עם הפרשי גיל של שלש שנים- נספח ה 

ללא תשלומים מובטחים

בת זוג/ לבן60%עם 

)גבר 67=גיל פרישה ; 1949= שנת לידה  )

הפרש גילגיל

אשהגבר של בן הזוג192419291934193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009פרישה

60221.26  222.72  224.02  225.21   226.32   227.38   228.38   229.32   230.22   231.06   231.85   -20115.3%117.6%

61217.60  219.09  220.42  221.64   222.78   223.86   224.89   225.86   226.78   227.64   228.45   -19114.5%116.8%

62212.26  213.85  215.36  216.71  217.96   219.13   220.24   221.29   222.29   223.23   224.12   224.95   -18113.7%116.0%

63208.37  209.99  211.53  212.91  214.18   215.38   216.51   217.59   218.61   219.57   220.48   221.33   -17112.8%115.1%

64204.38  206.04  207.60  209.00  210.30   211.52   212.68   213.78   214.82   215.81   216.74   217.61   -16112.0%114.3%

65200.31  202.00  203.57  204.99  206.31   207.56   208.74   209.87   210.93   211.93   212.88   213.77   -15111.1%113.5%

66196.14  197.86  199.45  200.88  202.22   203.49   204.70   205.84   206.93   207.95   208.92   209.82   -14110.2%112.6%

67190.16  191.87  193.61  195.21  196.66  198.02   199.31   200.54   201.70   202.80   203.85   204.83   205.75   -13109.3%111.8%

68185.74  187.49  189.25  190.86  192.32  193.71   195.02   196.26   197.44   198.56   199.62   200.62   201.55   -12108.4%110.9%

69181.22  183.00  184.78  186.39  187.87  189.27   190.60   191.86   193.06   194.20   195.27   196.28   197.23   -11107.5%110.0%

70176.59  178.40  180.19  181.81  183.30  184.72   186.07   187.34   188.56   189.70   190.79   191.82   192.77   -10106.5%109.2%

71171.85  173.70  175.49  177.11  178.62  180.05   181.41   182.70   183.92   185.08   186.18   187.22   188.18   -9105.6%108.3%

72165.11  167.01  168.88  170.67  172.29  173.81  175.25   176.62   177.92   179.16   180.33   181.43   182.48   183.46   -8104.6%107.5%

73160.15  162.07  163.95  165.74  167.36  168.89  170.34   171.72   173.02   174.27   175.44   176.56   177.61   178.59   -7103.7%106.7%

74155.09  157.02  158.92  160.70  162.32  163.84  165.30   166.68   168.00   169.24   170.42   171.54   172.60   173.58   -6102.8%105.9%

75149.94  151.88  153.79  155.55  157.16  158.69  160.14   161.53   162.84   164.09   165.27   166.39   167.45   168.44   -5101.8%105.1%

76144.71  146.66  148.56  150.30  151.90  153.43  154.88   156.26   157.57   158.82   160.00   161.11   162.17   163.15   -4100.9%104.4%

77137.16  139.40  141.34  143.23  144.94  146.53  148.05  149.49   150.87   152.17   153.41   154.58   155.69   156.74   157.72   -3100.0%103.6%

78131.83  134.01  135.94  137.81  139.49  141.07  142.57  144.00   145.36   146.65   147.88   149.04   150.14   151.18   152.15   -299.1%103.0%

79126.50  128.61  130.52  132.34  133.99  135.54  137.02  138.42   139.76   141.04   142.24   143.39   144.47   145.50   146.45   -198.3%102.3%

80121.15  123.17  125.05  126.83  128.43  129.95  131.39  132.77   134.08   135.33   136.51   137.63   138.70   139.70   140.63   097.4%101.7%

81115.80  117.73  119.57  121.27  122.82  124.30  125.70  127.04   128.32   129.53   130.68   131.77   132.80   133.78   134.68   196.6%101.1%

82108.16  110.47  112.31  114.10  115.73  117.22  118.65  120.01  121.30   122.53   123.71   124.82   125.87   126.87   127.81   128.68   295.8%100.5%

83103.07  105.19  106.94  108.66  110.21  111.64  113.01  114.32  115.56   116.75   117.87   118.94   119.95   120.91   121.81   122.65   395.1%100.0%

8498.04    99.96    101.63  103.27  104.73  106.10  107.41  108.66  109.84   110.97   112.05   113.06   114.03   114.94   115.80   116.60   494.4%99.5%

8593.07    94.81    96.41    97.96    99.33    100.63  101.87  103.05  104.18   105.25   106.27   107.23   108.14   109.01   109.83   110.58   593.8%99.1%

8688.18    89.77    91.30    92.74    94.02    95.25    96.42    97.53    98.59     99.60     100.56   101.46   102.32   103.14   103.91   104.61   693.1%98.6%

8781.43    83.40    84.86    86.31    87.63    88.84    89.98    91.07    92.12    93.11     94.05     94.94     95.79     96.60     97.36     98.07     98.72     792.6%98.2%

8877.03    78.76    80.09    81.46    82.67    83.78    84.85    85.86    86.83    87.75     88.63     89.46     90.24     90.99     91.69     92.35     92.95     892.0%97.9%

8972.78    74.27    75.50    76.76    77.87    78.90    79.88    80.81    81.70    82.55     83.36     84.12     84.84     85.52     86.17     86.78     87.32     991.5%97.6%

9068.67    69.96    71.11    72.25    73.25    74.19    75.09    75.95    76.76    77.53     78.26     78.96     79.62     80.24     80.83     81.38     81.87     1091.1%97.3%

1190.7%97.0%ללא תשלומים מובטחים60%בת זוג מקבלת 

1290.3%96.8%

1390.0%96.6%

1489.7%96.4%

1589.4%96.2%אישה

1689.1%96.1%גיל

1924192919341939194419491954195919641969197419791984198919941999200420091788.9%95.9%פרישה

60219.34  220.75  222.05  223.25   224.39   225.45   226.45   227.39   228.28   229.10   229.87   1888.7%95.8%

61215.54  216.98  218.31  219.55   220.72   221.81   222.84   223.81   224.71   225.56   226.36   1988.5%95.7%

62210.09  211.63  213.10  214.47  215.74   216.93   218.05   219.11   220.10   221.03   221.90   222.72   2088.4%95.7%

63206.02  207.60  209.10  210.50  211.80   213.02   214.17   215.26   216.27   217.23   218.12   218.96   

64201.83  203.44  204.98  206.40  207.73   208.99   210.17   211.28   212.32   213.30   214.21   215.07   

65197.51  199.17  200.74  202.19  203.55   204.83   206.03   207.17   208.24   209.24   210.18   211.05   

66193.08  194.77  196.36  197.84  199.23   200.54   201.77   202.93   204.02   205.05   206.01   206.90   

67186.79  188.53  190.25  191.87  193.38  194.79   196.13   197.38   198.57   199.68   200.72   201.70   202.62   

68182.09  183.86  185.62  187.26  188.79  190.23   191.59   192.87   194.07   195.21   196.27   197.27   198.20   

69177.28  179.09  180.87  182.54  184.09  185.55   186.93   188.23   189.45   190.60   191.69   192.70   193.65   

70172.37  174.21  176.02  177.69  179.26  180.74   182.14   183.46   184.70   185.87   186.96   187.99   188.96   

71167.36  169.23  171.05  172.74  174.32  175.82   177.23   178.56   179.82   181.00   182.11   183.15   184.12   

72160.32  162.25  164.15  165.98  167.67  169.27  170.77   172.20   173.54   174.81   176.00   177.12   178.17   179.15   

73155.12  157.06  158.97  160.80  162.50  164.10  165.61   167.05   168.40   169.67   170.87   171.99   173.05   174.04   

74149.85  151.79  153.71  155.54  157.23  158.83  160.35   161.78   163.13   164.41   165.61   166.74   167.80   168.79   

75144.51  146.46  148.37  150.19  151.87  153.47  154.98   156.40   157.75   159.03   160.22   161.35   162.41   163.40   

76139.14  141.07  142.98  144.77  146.43  148.01  149.51   150.93   152.27   153.53   154.72   155.84   156.89   157.87   

77131.52  133.69  135.61  137.50  139.25  140.90  142.46  143.94   145.34   146.66   147.91   149.08   150.19   151.23   152.20   

78126.11  128.20  130.09  131.94  133.66  135.27  136.81  138.26   139.63   140.93   142.16   143.32   144.40   145.43   146.38   

79120.67  122.67  124.52  126.33  128.00  129.57  131.07  132.49   133.83   135.10   136.30   137.43   138.50   139.50   140.43   

80115.21  117.11  118.92  120.67  122.28  123.81  125.26  126.64   127.94   129.17   130.34   131.43   132.47   133.44   134.35   

81109.73  111.53  113.29  114.97  116.51  117.99  119.38  120.71   121.96   123.15   124.27   125.33   126.33   127.26   128.14   

82102.18  104.28  105.98  107.69  109.28  110.76  112.17  113.51  114.77   115.98   117.11   118.19   119.20   120.15   121.05   121.89   

8396.99    98.88    100.50  102.13  103.64  105.04  106.38  107.65  108.86   110.00   111.08   112.11   113.07   113.98   114.83   115.62   

8491.86    93.57    95.11    96.65    98.06    99.39    100.66  101.86  103.00   104.08   105.10   106.06   106.97   107.83   108.63   109.38   

8586.82    88.36    89.82    91.27    92.59    93.83    95.02    96.14    97.21     98.22     99.18     100.08   100.93   101.73   102.49   103.19   

8681.89    83.29    84.67    86.01    87.23    88.39    89.49    90.54    91.53     92.47     93.36     94.19     94.99     95.73     96.43     97.08     

8775.40    77.10    78.37    79.67    80.89    82.02    83.09    84.10    85.07    85.98     86.85     87.67     88.44     89.16     89.85     90.49     91.09     

8871.02    72.48    73.64    74.84    75.95    76.98    77.96    78.89    79.77    80.60     81.39     82.14     82.84     83.50     84.13     84.71     85.25     

8966.80    68.06    69.11    70.21    71.21    72.14    73.02    73.86    74.66    75.41     76.13     76.80     77.43     78.03     78.60     79.12     79.61     

9062.78    63.84    64.80    65.79    66.68    67.51    68.31    69.06    69.77    70.45     71.08     71.68     72.25     72.78     73.28     73.76     74.18     

ללא תשלומים מובטחים60%בן זוג מקבל 

0.5%המקדמים חושבו לפי דמי ניהול בשיעור של 

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.בפרישה בפועל יש לחשב את מקדם הזיקנה לפי נתוני גיל ושנות לידה בפועל של העמית והשאירים ולא להשתמש במקדמים המוצגים בנספח

מבוטחשנת לידה

שנת לידה



א45מוזכר בסעיףמקדם זיקנה עם הפרשי גיל של שלש שנים- נספח ה 

87 חודשים ולא יותר מגיל 60הבטחה של עד 

בת זוג/ לבן60%עם 

)גבר 67=גיל פרישה ; 1949= שנת לידה  )

הפרש גילגיל

אשהגבר של בן הזוג192419291934193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009פרישה

60221.43  222.87  224.16  225.34   226.45   227.49   228.49   229.43   230.31   231.15   231.94   -20115.2%117.5%

61217.80  219.27  220.58  221.79   222.92   224.00   225.01   225.98   226.89   227.75   228.55   -19114.4%116.7%

62212.50  214.08  215.57  216.90  218.13   219.30   220.40   221.44   222.42   223.36   224.24   225.06   -18113.6%115.9%

63208.65  210.25  211.77  213.13  214.38   215.57   216.69   217.76   218.77   219.72   220.62   221.46   -17112.8%115.1%

64204.70  206.34  207.87  209.25  210.53   211.74   212.88   213.97   215.00   215.98   216.90   217.76   -16112.0%114.3%

65200.66  202.33  203.87  205.27  206.57   207.80   208.97   210.08   211.13   212.12   213.06   213.94   -15111.1%113.4%

66196.53  198.22  199.78  201.19  202.51   203.77   204.96   206.08   207.15   208.16   209.12   210.01   -14110.2%112.6%

67190.61  192.30  194.01  195.58  197.00  198.34   199.62   200.82   201.97   203.05   204.08   205.05   205.96   -13109.3%111.7%

68186.24  187.97  189.69  191.26  192.70  194.06   195.35   196.58   197.74   198.84   199.88   200.86   201.78   -12108.4%110.9%

69181.77  183.53  185.27  186.84  188.29  189.67   190.97   192.21   193.39   194.50   195.56   196.55   197.48   -11107.5%110.0%

70177.20  178.99  180.73  182.31  183.77  185.16   186.48   187.73   188.92   190.04   191.11   192.12   193.05   -10106.5%109.2%

71172.54  174.34  176.09  177.66  179.13  180.53   181.86   183.13   184.32   185.46   186.53   187.55   188.50   -9105.6%108.3%

72165.92  167.77  169.60  171.33  172.91  174.39  175.79   177.13   178.40   179.61   180.75   181.83   182.85   183.80   -8104.6%107.5%

73161.05  162.91  164.75  166.47  168.05  169.53  170.94   172.28   173.56   174.76   175.91   177.00   178.02   178.98   -7103.7%106.7%

74156.10  157.97  159.81  161.52  163.08  164.56  165.97   167.32   168.59   169.80   170.95   172.03   173.06   174.02   -6102.8%105.9%

75151.07  152.94  154.78  156.47  158.02  159.50  160.90   162.24   163.51   164.72   165.86   166.95   167.97   168.93   -5101.8%105.1%

76145.99  147.86  149.68  151.33  152.87  154.34  155.74   157.07   158.33   159.53   160.66   161.74   162.76   163.71   -4100.9%104.3%

77138.77  140.86  142.71  144.50  146.12  147.64  149.09  150.47   151.79   153.04   154.22   155.35   156.41   157.42   158.35   -3100.0%103.6%

78133.68  135.70  137.52  139.27  140.86  142.35  143.77  145.13   146.42   147.65   148.82   149.93   150.97   151.97   152.89   -299.1%102.9%

79128.61  130.54  132.33  134.03  135.57  137.03  138.42  139.74   141.01   142.21   143.35   144.43   145.46   146.42   147.32   -198.3%102.3%

80123.57  125.41  127.15  128.78  130.27  131.68  133.03  134.32   135.54   136.71   137.82   138.87   139.86   140.80   141.68   097.4%101.7%

81118.57  120.31  121.99  123.54  124.97  126.33  127.63  128.87   130.05   131.17   132.24   133.25   134.21   135.12   135.96   196.6%101.1%

82111.65  113.64  115.29  116.90  118.37  119.73  121.03  122.27  123.45   124.58   125.66   126.68   127.65   128.56   129.43   130.23   295.9%100.5%

83105.53  107.43  109.06  110.66  112.10  113.44  114.73  115.95  117.12   118.23   119.29   120.30   121.25   122.15   123.01   123.79   395.1%100.0%

8499.55    101.35  102.96  104.52  105.92  107.23  108.49  109.69  110.83   111.92   112.95   113.93   114.86   115.74   116.57   117.34   494.4%99.5%

8593.80    95.49    97.06    98.57    99.92    101.19  102.40  103.57  104.67   105.72   106.72   107.67   108.56   109.41   110.22   110.95   593.8%99.1%

8688.37    89.95    91.47    92.90    94.18    95.40    96.56    97.67    98.73     99.73     100.68   101.58   102.44   103.25   104.02   104.71   693.2%98.6%

87792.6%98.3%

88892.1%97.9%

89991.6%97.6%

901091.1%97.3%

871190.7%97.0% חודשים ולא יותר מגיל 60הבטחה של עד 60%בת זוג מקבלת 

1290.4%96.8%

1390.0%96.6%

1489.7%96.4%

1589.4%96.3%אישה

1689.2%96.1%גיל

1924192919341939194419491954195919641969197419791984198919941999200420091789.0%96.0%פרישה

60219.43  220.83  222.12  223.32   224.45   225.51   226.51   227.45   228.32   229.15   229.91   1888.8%95.9%

61215.64  217.08  218.40  219.63   220.79   221.88   222.90   223.86   224.77   225.61   226.40   1988.7%95.8%

62210.21  211.74  213.21  214.56  215.82   217.01   218.13   219.18   220.17   221.09   221.96   222.77   2088.5%95.7%

63206.16  207.73  209.22  210.61  211.90   213.11   214.26   215.34   216.35   217.30   218.19   219.02   

64201.99  203.59  205.12  206.53  207.85   209.10   210.27   211.37   212.40   213.38   214.29   215.14   

65197.70  199.34  200.90  202.33  203.68   204.95   206.15   207.28   208.34   209.33   210.26   211.13   

66193.29  194.97  196.55  198.01  199.39   200.69   201.91   203.06   204.14   205.15   206.11   206.99   

67187.06  188.78  190.49  192.09  193.58  194.98   196.30   197.54   198.71   199.82   200.85   201.82   202.73   

68182.40  184.16  185.89  187.52  189.02  190.45   191.79   193.05   194.24   195.36   196.42   197.40   198.33   

69177.65  179.44  181.19  182.83  184.36  185.80   187.16   188.44   189.65   190.79   191.85   192.86   193.79   

70172.80  174.61  176.39  178.03  179.57  181.03   182.41   183.71   184.93   186.08   187.16   188.18   189.12   

71167.86  169.69  171.48  173.13  174.68  176.15   177.54   178.85   180.08   181.25   182.34   183.36   184.32   

72160.94  162.83  164.69  166.47  168.13  169.69  171.16   172.56   173.87   175.12   176.28   177.38   178.42   179.38   

73155.84  157.74  159.60  161.38  163.03  164.59  166.07   167.46   168.78   170.03   171.20   172.30   173.34   174.30   

74150.68  152.57  154.43  156.20  157.84  159.40  160.87   162.26   163.58   164.82   165.99   167.09   168.12   169.09   

75145.47  147.35  149.20  150.95  152.57  154.11  155.57   156.96   158.26   159.50   160.66   161.75   162.78   163.74   

76140.23  142.09  143.92  145.63  147.23  148.75  150.19   151.56   152.85   154.07   155.22   156.30   157.31   158.27   

77132.91  134.95  136.78  138.57  140.24  141.81  143.30  144.72   146.06   147.32   148.52   149.65   150.71   151.72   152.65   

78127.70  129.65  131.44  133.18  134.80  136.33  137.78  139.16   140.47   141.70   142.87   143.98   145.02   145.99   146.91   

79122.50  124.34  126.08  127.77  129.33  130.81  132.21  133.55   134.81   136.01   137.14   138.21   139.22   140.17   141.06   

80117.33  119.06  120.74  122.35  123.85  125.26  126.61  127.89   129.11   130.26   131.35   132.38   133.35   134.27   135.12   

81112.21  113.83  115.44  116.96  118.38  119.72  121.01  122.23   123.39   124.48   125.52   126.50   127.43   128.30   129.11   

82105.38  107.18  108.70  110.23  111.65  112.98  114.25  115.46  116.61   117.71   118.74   119.72   120.65   121.53   122.35   123.12   

8399.19    100.90  102.40  103.91  105.30  106.61  107.86  109.04  110.17   111.24   112.25   113.21   114.12   114.97   115.78   116.52   

8493.18    94.80    96.27    97.74    99.08    100.35  101.56  102.72  103.81   104.85   105.83   106.75   107.63   108.45   109.23   109.95   

8587.44    88.94    90.37    91.78    93.07    94.29    95.45    96.56    97.60     98.59     99.53     100.42   101.25   102.04   102.78   103.47   

8682.05    83.44    84.81    86.14    87.35    88.51    89.60    90.65    91.63     92.57     93.45     94.28     95.07     95.81     96.51     97.16     

87

88

89

90

87 חודשים ולא יותר מגיל 60הבטחה של עד 60%בן זוג מקבל 

0.5%המקדמים חושבו לפי דמי ניהול בשיעור של 

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.בפרישה בפועל יש לחשב את מקדם הזיקנה לפי נתוני גיל ושנות לידה בפועל של העמית והשאירים ולא להשתמש במקדמים המוצגים בנספח

.87תקופה מרבית להבטחה עד גיל 

מבוטחשנת לידה

שנת לידה



א45מוזכר בסעיףמקדם זיקנה עם הפרשי גיל של שלש שנים- נספח ה 

87 חודשים ולא יותר מגיל 120הבטחה של עד 

בת זוג/ לבן60%עם 

)גבר 67=גיל פרישה ; 1949= שנת לידה  )

הפרש גילגיל

אשהגבר של בן הזוג192419291934193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009פרישה

60222.05  223.43  224.67  225.82   226.90   227.92   228.88   229.80   230.66   231.48   232.25   -20115.1%117.3%

61218.50  219.90  221.16  222.33   223.43   224.48   225.46   226.40   227.29   228.12   228.90   -19114.3%116.5%

62213.35  214.86  216.28  217.56  218.75   219.87   220.94   221.95   222.90   223.81   224.66   225.46   -18113.5%115.7%

63209.60  211.13  212.57  213.87  215.08   216.22   217.30   218.33   219.31   220.23   221.10   221.91   -17112.7%114.9%

64205.76  207.32  208.76  210.08  211.30   212.47   213.57   214.62   215.61   216.54   217.43   218.25   -16111.8%114.1%

65201.84  203.41  204.87  206.19  207.44   208.62   209.74   210.80   211.80   212.76   213.65   214.49   -15111.0%113.3%

66197.83  199.42  200.88  202.22  203.48   204.67   205.80   206.88   207.90   208.86   209.77   210.63   -14110.1%112.4%

67192.13  193.74  195.34  196.80  198.14  199.41   200.62   201.77   202.86   203.89   204.86   205.78   206.64   -13109.2%111.6%

68187.93  189.56  191.16  192.62  193.97  195.25   196.47   197.63   198.72   199.76   200.75   201.68   202.55   -12108.3%110.7%

69183.65  185.30  186.89  188.35  189.71  191.00   192.22   193.38   194.49   195.53   196.52   197.46   198.33   -11107.4%109.9%

70179.30  180.96  182.54  183.99  185.35  186.64   187.87   189.04   190.14   191.19   192.19   193.13   194.00   -10106.4%109.0%

71174.89  176.54  178.12  179.56  180.91  182.20   183.43   184.59   185.70   186.75   187.74   188.69   189.56   -9105.5%108.2%

72168.74  170.42  172.07  173.62  175.04  176.39  177.67   178.89   180.05   181.16   182.20   183.20   184.13   185.01   -8104.6%107.4%

73164.24  165.91  167.54  169.06  170.47  171.80  173.07   174.28   175.43   176.53   177.57   178.55   179.48   180.35   -7103.6%106.6%

74159.73  161.38  162.98  164.46  165.85  167.16  168.41   169.61   170.74   171.82   172.85   173.82   174.74   175.60   -6102.7%105.8%

75155.23  156.84  158.40  159.85  161.19  162.48  163.71   164.88   166.00   167.06   168.06   169.02   169.92   170.76   -5101.8%105.0%

76150.75  152.32  153.83  155.23  156.54  157.79  158.99   160.13   161.22   162.25   163.23   164.17   165.05   165.87   -4100.9%104.3%

77144.68  146.32  147.84  149.29  150.63  151.89  153.10  154.26   155.36   156.42   157.42   158.37   159.28   160.13   160.93   -3100.0%103.6%

78138.59  140.26  141.80  143.28  144.63  145.91  147.14  148.32   149.44   150.50   151.52   152.49   153.40   154.27   155.07   -299.1%102.9%

79132.42  134.09  135.67  137.16  138.52  139.82  141.06  142.25   143.38   144.46   145.48   146.46   147.38   148.26   149.07   -198.3%102.2%

80126.18  127.86  129.45  130.94  132.31  133.62  134.87  136.06   137.20   138.29   139.32   140.29   141.22   142.10   142.91   097.5%101.6%

81119.90  121.57  123.18  124.66  126.03  127.34  128.59  129.78   130.92   132.00   133.03   134.01   134.93   135.81   136.62   196.7%101.1%

82111.65  113.64  115.29  116.90  118.37  119.73  121.03  122.27  123.45   124.58   125.66   126.68   127.65   128.56   129.43   130.23   295.9%100.5%

83105.53  107.43  109.06  110.66  112.10  113.44  114.73  115.95  117.12   118.23   119.29   120.30   121.25   122.15   123.01   123.79   395.2%100.0%

8499.55    101.35  102.96  104.52  105.92  107.23  108.49  109.69  110.83   111.92   112.95   113.93   114.86   115.74   116.57   117.34   494.6%99.5%

8593.80    95.49    97.06    98.57    99.92    101.19  102.40  103.57  104.67   105.72   106.72   107.67   108.56   109.41   110.22   110.95   593.9%99.1%

8688.37    89.95    91.47    92.90    94.18    95.40    96.56    97.67    98.73     99.73     100.68   101.58   102.44   103.25   104.02   104.71   693.3%98.7%

87792.8%98.3%

88892.3%98.0%

89991.8%97.7%

901091.4%97.4%

871191.0%97.2% חודשים ולא יותר מגיל 120הבטחה של עד 60%בת זוג מקבלת 

1290.7%97.0%

1390.4%96.8%

1490.2%96.7%

1589.9%96.5%אישה

1689.7%96.4%גיל

1924192919341939194419491954195919641969197419791984198919941999200420091789.6%96.3%פרישה

60219.77  221.14  222.40  223.58   224.69   225.73   226.71   227.63   228.50   229.31   230.06   1889.5%96.3%

61216.03  217.43  218.72  219.93   221.06   222.13   223.14   224.08   224.97   225.80   226.57   1989.4%96.2%

62210.70  212.19  213.62  214.94  216.17   217.33   218.42   219.45   220.42   221.32   222.17   222.97   2089.3%96.2%

63206.72  208.25  209.70  211.04  212.30   213.48   214.60   215.65   216.64   217.56   218.43   219.25   

64202.64  204.20  205.67  207.04  208.32   209.52   210.66   211.73   212.74   213.69   214.58   215.40   

65198.46  200.04  201.54  202.92  204.22   205.45   206.61   207.70   208.73   209.69   210.60   211.44   

66194.18  195.79  197.30  198.70  200.02   201.27   202.45   203.55   204.60   205.58   206.50   207.35   

67188.17  189.82  191.44  192.96  194.38  195.72   196.98   198.17   199.29   200.35   201.34   202.27   203.15   

68183.70  185.37  187.00  188.53  189.96  191.31   192.58   193.78   194.92   195.99   196.99   197.93   198.81   

69179.16  180.84  182.48  184.01  185.44  186.80   188.08   189.29   190.43   191.51   192.52   193.47   194.36   

70174.56  176.25  177.88  179.40  180.84  182.19   183.48   184.69   185.84   186.92   187.93   188.89   189.78   

71169.90  171.59  173.21  174.72  176.15  177.50   178.78   179.99   181.13   182.21   183.23   184.19   185.08   

72163.50  165.21  166.87  168.47  169.97  171.38  172.72   173.99   175.20   176.33   177.41   178.42   179.37   180.26   

73158.80  160.48  162.13  163.70  165.16  166.56  167.88   169.13   170.32   171.44   172.51   173.51   174.45   175.33   

74154.12  155.76  157.37  158.90  160.33  161.69  162.98   164.21   165.38   166.48   167.52   168.51   169.43   170.30   

75149.47  151.06  152.62  154.09  155.48  156.80  158.06   159.25   160.39   161.46   162.48   163.44   164.34   165.19   

76144.88  146.42  147.91  149.32  150.65  151.92  153.13   154.28   155.37   156.41   157.39   158.32   159.20   160.02   

77138.82  140.38  141.84  143.26  144.59  145.85  147.06  148.21   149.31   150.36   151.35   152.29   153.18   154.02   154.81   

78132.60  134.17  135.65  137.09  138.43  139.71  140.93  142.10   143.21   144.27   145.27   146.22   147.11   147.96   148.75   

79126.30  127.87  129.37  130.82  132.17  133.46  134.69  135.86   136.98   138.04   139.04   140.00   140.90   141.75   142.54   

80119.93  121.49  123.01  124.46  125.82  127.11  128.34  129.52   130.63   131.69   132.70   133.65   134.54   135.39   136.18   

81113.54  115.08  116.61  118.05  119.40  120.69  121.91  123.08   124.19   125.24   126.23   127.18   128.06   128.90   129.69   

82105.38  107.18  108.70  110.23  111.65  112.98  114.25  115.46  116.61   117.71   118.74   119.72   120.65   121.53   122.35   123.12   

8399.19    100.90  102.40  103.91  105.30  106.61  107.86  109.04  110.17   111.24   112.25   113.21   114.12   114.97   115.78   116.52   

8493.18    94.80    96.27    97.74    99.08    100.35  101.56  102.72  103.81   104.85   105.83   106.75   107.63   108.45   109.23   109.95   

8587.44    88.94    90.37    91.78    93.07    94.29    95.45    96.56    97.60     98.59     99.53     100.42   101.25   102.04   102.78   103.47   

8682.05    83.44    84.81    86.14    87.35    88.51    89.60    90.65    91.63     92.57     93.45     94.28     95.07     95.81     96.51     97.16     

87

88

89

90

87 חודשים ולא יותר מגיל 120הבטחה של עד 60%בן זוג מקבל 

0.5%המקדמים חושבו לפי דמי ניהול בשיעור של 

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.בפרישה בפועל יש לחשב את מקדם הזיקנה לפי נתוני גיל ושנות לידה בפועל של העמית והשאירים ולא להשתמש במקדמים המוצגים בנספח

.87תקופה מרבית להבטחה עד גיל 

מבוטחשנת לידה

שנת לידה



א45מוזכר בסעיףמקדם זיקנה עם הפרשי גיל של שלש שנים- נספח ה 

87 חודשים ולא יותר מגיל 180הבטחה של עד 

בת זוג/ לבן60%עם 

)גבר 67=גיל פרישה ; 1949= שנת לידה  )

הפרש גילגיל

אשהגבר של בן הזוג192419291934193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009פרישה

60223.24  224.52  225.68  226.76   227.78   228.75   229.66   230.53   231.35   232.13   232.85   -20114.7%116.7%

61219.83  221.12  222.30  223.39   224.43   225.41   226.34   227.22   228.06   228.85   229.58   -19113.9%115.9%

62214.96  216.35  217.65  218.83  219.94   220.99   221.99   222.93   223.82   224.67   225.47   226.22   -18113.1%115.1%

63211.39  212.79  214.09  215.29  216.41   217.47   218.47   219.43   220.34   221.19   222.00   222.76   -17112.3%114.3%

64207.76  209.16  210.46  211.66  212.79   213.86   214.88   215.84   216.76   217.62   218.44   219.21   -16111.5%113.5%

65204.07  205.47  206.77  207.97  209.10   210.18   211.20   212.17   213.09   213.96   214.79   215.56   -15110.6%112.7%

66200.32  201.71  203.01  204.21  205.34   206.42   207.44   208.42   209.34   210.22   211.04   211.82   -14109.8%111.9%

67195.10  196.52  197.90  199.18  200.38  201.51   202.59   203.61   204.58   205.51   206.38   207.21   207.98   -13108.9%111.1%

68191.28  192.69  194.05  195.31  196.49  197.62   198.69   199.71   200.68   201.59   202.47   203.29   204.06   -12108.0%110.2%

69187.43  188.82  190.16  191.40  192.57  193.68   194.74   195.75   196.71   197.62   198.48   199.30   200.06   -11107.1%109.4%

70183.59  184.95  186.26  187.47  188.61  189.71   190.75   191.74   192.69   193.58   194.44   195.24   195.99   -10106.2%108.6%

71179.76  181.09  182.35  183.53  184.65  185.71   186.73   187.71   188.63   189.51   190.35   191.14   191.87   -9105.3%107.8%

72174.65  175.98  177.26  178.47  179.61  180.69  181.72   182.71   183.66   184.56   185.41   186.23   187.00   187.72   -8104.4%107.0%

73169.28  170.64  171.96  173.20  174.37  175.48  176.54   177.56   178.53   179.45   180.33   181.16   181.95   182.69   -7103.5%106.2%

74163.75  165.16  166.51  167.78  168.97  170.11  171.20   172.24   173.23   174.18   175.08   175.93   176.74   177.49   -6102.6%105.5%

75158.08  159.53  160.92  162.21  163.43  164.59  165.71   166.77   167.78   168.75   169.67   170.54   171.37   172.14   -5101.7%104.7%

76152.27  153.75  155.17  156.49  157.73  158.92  160.06   161.14   162.18   163.16   164.10   164.99   165.83   166.62   -4100.9%104.0%

77144.68  146.32  147.84  149.29  150.63  151.89  153.10  154.26   155.36   156.42   157.42   158.37   159.28   160.13   160.93   -3100.0%103.3%

78138.59  140.26  141.80  143.28  144.63  145.91  147.14  148.32   149.44   150.50   151.52   152.49   153.40   154.27   155.07   -299.2%102.7%

79132.42  134.09  135.67  137.16  138.52  139.82  141.06  142.25   143.38   144.46   145.48   146.46   147.38   148.26   149.07   -198.4%102.1%

80126.18  127.86  129.45  130.94  132.31  133.62  134.87  136.06   137.20   138.29   139.32   140.29   141.22   142.10   142.91   097.6%101.5%

81119.90  121.57  123.18  124.66  126.03  127.34  128.59  129.78   130.92   132.00   133.03   134.01   134.93   135.81   136.62   196.9%101.0%

82111.65  113.64  115.29  116.90  118.37  119.73  121.03  122.27  123.45   124.58   125.66   126.68   127.65   128.56   129.43   130.23   296.2%100.5%

83105.53  107.43  109.06  110.66  112.10  113.44  114.73  115.95  117.12   118.23   119.29   120.30   121.25   122.15   123.01   123.79   395.5%100.0%

8499.55    101.35  102.96  104.52  105.92  107.23  108.49  109.69  110.83   111.92   112.95   113.93   114.86   115.74   116.57   117.34   494.9%99.6%

8593.80    95.49    97.06    98.57    99.92    101.19  102.40  103.57  104.67   105.72   106.72   107.67   108.56   109.41   110.22   110.95   594.3%99.2%

8688.37    89.95    91.47    92.90    94.18    95.40    96.56    97.67    98.73     99.73     100.68   101.58   102.44   103.25   104.02   104.71   693.8%98.8%

87793.3%98.5%

88892.9%98.3%

89992.6%98.0%

901092.2%97.9%

871192.0%97.7% חודשים ולא יותר מגיל 180הבטחה של עד 60%בת זוג מקבלת 

1291.8%97.6%

1391.6%97.4%

1491.4%97.4%

1591.3%97.3%אישה

1691.2%97.2%גיל

1924192919341939194419491954195919641969197419791984198919941999200420091791.1%97.2%פרישה

60220.54  221.84  223.04  224.17   225.23   226.23   227.17   228.06   228.89   229.67   230.40   1891.1%97.2%

61216.93  218.25  219.47  220.62   221.70   222.72   223.68   224.58   225.42   226.22   226.96   1991.0%97.2%

62211.84  213.24  214.57  215.81  216.97   218.07   219.10   220.08   220.99   221.86   222.66   223.42   2091.0%97.1%

63208.05  209.46  210.81  212.06  213.23   214.34   215.39   216.38   217.31   218.18   219.00   219.77   

64204.19  205.61  206.96  208.22  209.41   210.53   211.59   212.58   213.52   214.41   215.24   216.01   

65200.26  201.69  203.04  204.30  205.49   206.62   207.69   208.69   209.64   210.53   211.37   212.15   

66196.28  197.70  199.05  200.31  201.50   202.63   203.70   204.70   205.65   206.55   207.39   208.18   

67190.80  192.25  193.66  195.00  196.25  197.43   198.56   199.62   200.63   201.58   202.48   203.32   204.11   

68186.76  188.20  189.59  190.90  192.14  193.31   194.42   195.48   196.48   197.42   198.31   199.15   199.94   

69182.72  184.13  185.49  186.77  187.99  189.14   190.24   191.28   192.27   193.20   194.08   194.91   195.68   

70178.71  180.07  181.39  182.64  183.82  184.95   186.02   187.04   188.00   188.92   189.78   190.60   191.36   

71174.74  176.05  177.32  178.52  179.66  180.75   181.79   182.78   183.72   184.61   185.45   186.24   186.99   

72169.57  170.85  172.10  173.31  174.45  175.54  176.59   177.58   178.53   179.43   180.29   181.10   181.87   182.58   

73164.01  165.33  166.62  167.86  169.03  170.15  171.22   172.24   173.21   174.13   175.01   175.84   176.63   177.36   

74158.31  159.66  160.99  162.26  163.45  164.60  165.69   166.74   167.73   168.68   169.57   170.42   171.22   171.97   

75152.46  153.85  155.21  156.50  157.73  158.90  160.01   161.08   162.09   163.06   163.97   164.83   165.65   166.42   

76146.49  147.91  149.30  150.62  151.86  153.05  154.19   155.27   156.30   157.28   158.21   159.09   159.92   160.70   

77138.82  140.38  141.84  143.26  144.59  145.85  147.06  148.21   149.31   150.36   151.35   152.29   153.18   154.02   154.81   

78132.60  134.17  135.65  137.09  138.43  139.71  140.93  142.10   143.21   144.27   145.27   146.22   147.11   147.96   148.75   

79126.30  127.87  129.37  130.82  132.17  133.46  134.69  135.86   136.98   138.04   139.04   140.00   140.90   141.75   142.54   

80119.93  121.49  123.01  124.46  125.82  127.11  128.34  129.52   130.63   131.69   132.70   133.65   134.54   135.39   136.18   

81113.54  115.08  116.61  118.05  119.40  120.69  121.91  123.08   124.19   125.24   126.23   127.18   128.06   128.90   129.69   

82105.38  107.18  108.70  110.23  111.65  112.98  114.25  115.46  116.61   117.71   118.74   119.72   120.65   121.53   122.35   123.12   

8399.19    100.90  102.40  103.91  105.30  106.61  107.86  109.04  110.17   111.24   112.25   113.21   114.12   114.97   115.78   116.52   

8493.18    94.80    96.27    97.74    99.08    100.35  101.56  102.72  103.81   104.85   105.83   106.75   107.63   108.45   109.23   109.95   

8587.44    88.94    90.37    91.78    93.07    94.29    95.45    96.56    97.60     98.59     99.53     100.42   101.25   102.04   102.78   103.47   

8682.05    83.44    84.81    86.14    87.35    88.51    89.60    90.65    91.63     92.57     93.45     94.28     95.07     95.81     96.51     97.16     

87

88

89

90

87 חודשים ולא יותר מגיל 180הבטחה של עד 60%בן זוג מקבל 

0.5%המקדמים חושבו לפי דמי ניהול בשיעור של 

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.בפרישה בפועל יש לחשב את מקדם הזיקנה לפי נתוני גיל ושנות לידה בפועל של העמית והשאירים ולא להשתמש במקדמים המוצגים בנספח

.87תקופה מרבית להבטחה עד גיל 

מבוטחשנת לידה

שנת לידה



א45מוזכר בסעיףמקדם זיקנה עם הפרשי גיל של שלש שנים- נספח ה 

87 חודשים ולא יותר מגיל 240הבטחה של עד 

בת זוג/ לבן60%עם 

)גבר 67=גיל פרישה ; 1949= שנת לידה  )

הפרש גילגיל

אשהגבר של בן הזוג192419291934193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009פרישה

60225.20  226.33  227.36  228.34   229.26   230.13   230.96   231.75   232.49   233.20   233.85   -20113.8%115.2%

61222.03  223.15  224.19  225.16   226.09   226.96   227.80   228.59   229.34   230.05   230.71   -19113.0%114.5%

62217.62  218.81  219.93  220.96  221.93   222.86   223.74   224.57   225.37   226.12   226.83   227.49   -18112.3%113.7%

63214.39  215.56  216.67  217.69  218.66   219.58   220.46   221.29   222.08   222.83   223.54   224.20   -17111.5%113.0%

64211.14  212.29  213.38  214.39  215.35   216.26   217.13   217.95   218.74   219.48   220.19   220.85   -16110.7%112.2%

65207.89  209.01  210.08  211.07  212.01   212.91   213.77   214.58   215.36   216.09   216.79   217.44   -15109.9%111.4%

66204.65  205.74  206.77  207.74  208.66   209.54   210.38   211.18   211.95   212.67   213.35   213.99   -14109.1%110.6%

67200.35  201.44  202.50  203.49  204.43  205.32   206.18   207.00   207.78   208.52   209.22   209.89   210.52   -13108.3%109.9%

68195.78  196.90  197.99  199.02  199.98  200.90   201.79   202.63   203.43   204.20   204.93   205.62   206.26   -12107.4%109.1%

69191.06  192.22  193.34  194.39  195.39  196.34   197.25   198.12   198.94   199.73   200.48   201.19   201.85   -11106.6%108.3%

70186.18  187.38  188.54  189.62  190.64  191.62   192.56   193.45   194.30   195.11   195.89   196.62   197.30   -10105.7%107.6%

71181.16  182.40  183.58  184.69  185.74  186.75   187.71   188.63   189.51   190.34   191.14   191.89   192.59   -9104.9%106.8%

72174.65  175.98  177.26  178.47  179.61  180.69  181.72   182.71   183.66   184.56   185.41   186.23   187.00   187.72   -8104.0%106.1%

73169.28  170.64  171.96  173.20  174.37  175.48  176.54   177.56   178.53   179.45   180.33   181.16   181.95   182.69   -7103.2%105.4%

74163.75  165.16  166.51  167.78  168.97  170.11  171.20   172.24   173.23   174.18   175.08   175.93   176.74   177.49   -6102.4%104.7%

75158.08  159.53  160.92  162.21  163.43  164.59  165.71   166.77   167.78   168.75   169.67   170.54   171.37   172.14   -5101.6%104.0%

76152.27  153.75  155.17  156.49  157.73  158.92  160.06   161.14   162.18   163.16   164.10   164.99   165.83   166.62   -4100.8%103.4%

77144.68  146.32  147.84  149.29  150.63  151.89  153.10  154.26   155.36   156.42   157.42   158.37   159.28   160.13   160.93   -3100.0%102.8%

78138.59  140.26  141.80  143.28  144.63  145.91  147.14  148.32   149.44   150.50   151.52   152.49   153.40   154.27   155.07   -299.3%102.2%

79132.42  134.09  135.67  137.16  138.52  139.82  141.06  142.25   143.38   144.46   145.48   146.46   147.38   148.26   149.07   -198.6%101.7%

80126.18  127.86  129.45  130.94  132.31  133.62  134.87  136.06   137.20   138.29   139.32   140.29   141.22   142.10   142.91   097.9%101.2%

81119.90  121.57  123.18  124.66  126.03  127.34  128.59  129.78   130.92   132.00   133.03   134.01   134.93   135.81   136.62   197.3%100.7%

82111.65  113.64  115.29  116.90  118.37  119.73  121.03  122.27  123.45   124.58   125.66   126.68   127.65   128.56   129.43   130.23   296.7%100.4%

83105.53  107.43  109.06  110.66  112.10  113.44  114.73  115.95  117.12   118.23   119.29   120.30   121.25   122.15   123.01   123.79   396.2%100.0%

8499.55    101.35  102.96  104.52  105.92  107.23  108.49  109.69  110.83   111.92   112.95   113.93   114.86   115.74   116.57   117.34   495.8%99.7%

8593.80    95.49    97.06    98.57    99.92    101.19  102.40  103.57  104.67   105.72   106.72   107.67   108.56   109.41   110.22   110.95   595.4%99.4%

8688.37    89.95    91.47    92.90    94.18    95.40    96.56    97.67    98.73     99.73     100.68   101.58   102.44   103.25   104.02   104.71   695.0%99.2%

87794.7%99.0%

88894.5%98.9%

89994.3%98.7%

901094.1%98.7%

871194.0%98.6% חודשים ולא יותר מגיל 240הבטחה של עד 60%בת זוג מקבלת 

1293.9%98.5%

1393.8%98.5%

1493.8%98.5%

1593.7%98.4%אישה

1693.7%98.4%גיל

1924192919341939194419491954195919641969197419791984198919941999200420091793.7%98.4%פרישה

60222.10  223.26  224.35  225.37   226.33   227.24   228.10   228.91   229.68   230.39   231.06   1893.7%98.4%

61218.74  219.90  220.99  222.01   222.98   223.89   224.76   225.57   226.34   227.06   227.73   1993.7%98.4%

62214.14  215.34  216.49  217.57  218.59   219.56   220.47   221.34   222.15   222.92   223.64   224.32   2093.7%98.4%

63210.72  211.91  213.05  214.12  215.12   216.08   216.99   217.85   218.66   219.43   220.15   220.82   

64207.30  208.47  209.58  210.63  211.62   212.56   213.46   214.31   215.11   215.87   216.59   217.26   

65203.89  205.02  206.10  207.12  208.09   209.02   209.90   210.73   211.52   212.27   212.97   213.63   

66200.51  201.60  202.64  203.63  204.57   205.47   206.32   207.13   207.90   208.63   209.32   209.96   

67196.13  197.19  198.23  199.23  200.17  201.07   201.93   202.75   203.54   204.28   204.98   205.65   206.27   

68191.39  192.49  193.56  194.58  195.55  196.48   197.37   198.22   199.03   199.79   200.52   201.21   201.85   

69186.49  187.62  188.73  189.78  190.79  191.75   192.66   193.53   194.37   195.15   195.90   196.61   197.27   

70181.43  182.61  183.75  184.83  185.86  186.85   187.79   188.69   189.55   190.36   191.13   191.85   192.54   

71176.22  177.43  178.61  179.72  180.78  181.80   182.77   183.69   184.57   185.40   186.19   186.94   187.64   

72169.57  170.85  172.10  173.31  174.45  175.54  176.59   177.58   178.53   179.43   180.29   181.10   181.87   182.58   

73164.01  165.33  166.62  167.86  169.03  170.15  171.22   172.24   173.21   174.13   175.01   175.84   176.63   177.36   

74158.31  159.66  160.99  162.26  163.45  164.60  165.69   166.74   167.73   168.68   169.57   170.42   171.22   171.97   

75152.46  153.85  155.21  156.50  157.73  158.90  160.01   161.08   162.09   163.06   163.97   164.83   165.65   166.42   

76146.49  147.91  149.30  150.62  151.86  153.05  154.19   155.27   156.30   157.28   158.21   159.09   159.92   160.70   

77138.82  140.38  141.84  143.26  144.59  145.85  147.06  148.21   149.31   150.36   151.35   152.29   153.18   154.02   154.81   

78132.60  134.17  135.65  137.09  138.43  139.71  140.93  142.10   143.21   144.27   145.27   146.22   147.11   147.96   148.75   

79126.30  127.87  129.37  130.82  132.17  133.46  134.69  135.86   136.98   138.04   139.04   140.00   140.90   141.75   142.54   

80119.93  121.49  123.01  124.46  125.82  127.11  128.34  129.52   130.63   131.69   132.70   133.65   134.54   135.39   136.18   

81113.54  115.08  116.61  118.05  119.40  120.69  121.91  123.08   124.19   125.24   126.23   127.18   128.06   128.90   129.69   

82105.38  107.18  108.70  110.23  111.65  112.98  114.25  115.46  116.61   117.71   118.74   119.72   120.65   121.53   122.35   123.12   

8399.19    100.90  102.40  103.91  105.30  106.61  107.86  109.04  110.17   111.24   112.25   113.21   114.12   114.97   115.78   116.52   

8493.18    94.80    96.27    97.74    99.08    100.35  101.56  102.72  103.81   104.85   105.83   106.75   107.63   108.45   109.23   109.95   

8587.44    88.94    90.37    91.78    93.07    94.29    95.45    96.56    97.60     98.59     99.53     100.42   101.25   102.04   102.78   103.47   

8682.05    83.44    84.81    86.14    87.35    88.51    89.60    90.65    91.63     92.57     93.45     94.28     95.07     95.81     96.51     97.16     

87

88

89

90

87 חודשים ולא יותר מגיל 240הבטחה של עד 60%בן זוג מקבל 

0.5%המקדמים חושבו לפי דמי ניהול בשיעור של 

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.בפרישה בפועל יש לחשב את מקדם הזיקנה לפי נתוני גיל ושנות לידה בפועל של העמית והשאירים ולא להשתמש במקדמים המוצגים בנספח

.87תקופה מרבית להבטחה עד גיל 

מבוטחשנת לידה

שנת לידה



א45מוזכר בסעיףמקדם זיקנה עם הפרשי גיל של שלש שנים- נספח ה 

ללא תשלומים מובטחים

בת זוג/ לבן100%עם 

)גבר 67=גיל פרישה ; 1949= שנת לידה  )

הפרש גילגיל

אשהגבר של בן הזוג192419291934193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009פרישה

60234.80  235.95  237.00  237.97   238.88   239.73   240.52   241.25   241.94   242.58   243.16   -20123.5%128.4%

61231.46  232.65  233.73  234.73   235.67   236.54   237.35   238.11   238.82   239.48   240.08   -19122.3%127.1%

62226.70  228.01  229.23  230.35  231.38   232.34   233.24   234.08   234.86   235.59   236.27   236.89   -18121.0%125.8%

63223.11  224.46  225.71  226.85  227.91   228.90   229.83   230.69   231.50   232.25   232.95   233.58   -17119.8%124.4%

64219.40  220.78  222.07  223.24  224.33   225.35   226.30   227.19   228.02   228.79   229.51   230.17   -16118.4%123.1%

65215.57  217.00  218.31  219.51  220.63   221.67   222.65   223.57   224.42   225.22   225.96   226.63   -15117.1%121.7%

66211.64  213.09  214.43  215.66  216.81   217.88   218.89   219.82   220.70   221.52   222.28   222.97   -14115.7%120.4%

67206.03  207.58  209.06  210.43  211.69  212.86   213.96   214.99   215.96   216.85   217.69   218.47   219.18   -13114.3%119.0%

68201.81  203.39  204.91  206.30  207.59  208.79   209.92   210.97   211.96   212.88   213.74   214.54   215.26   -12112.9%117.6%

69197.46  199.08  200.63  202.05  203.36  204.59   205.74   206.82   207.83   208.77   209.65   210.47   211.21   -11111.5%116.2%

70193.00  194.65  196.22  197.66  199.00  200.25   201.43   202.53   203.56   204.53   205.42   206.26   207.02   -10110.1%114.8%

71188.40  190.09  191.69  193.15  194.51  195.79   196.99   198.11   199.16   200.14   201.06   201.92   202.69   -9108.6%113.5%

72181.92  183.69  185.41  187.03  188.51  189.89  191.19   192.41   193.55   194.62   195.62   196.56   197.43   198.22   -8107.1%112.1%

73177.06  178.85  180.60  182.23  183.73  185.13  186.45   187.69   188.85   189.94   190.96   191.91   192.80   193.60   -7105.7%110.8%

74172.07  173.90  175.67  177.31  178.83  180.25  181.58   182.84   184.01   185.12   186.15   187.12   188.02   188.83   -6104.2%109.5%

75166.98  168.83  170.62  172.27  173.79  175.23  176.58   177.85   179.04   180.15   181.20   182.18   183.09   183.92   -5102.8%108.3%

76161.78  163.65  165.45  167.10  168.63  170.08  171.44   172.72   173.92   175.04   176.10   177.09   178.01   178.84   -4101.4%107.0%

77154.43  156.48  158.36  160.16  161.81  163.35  164.80  166.17   167.45   168.66   169.79   170.86   171.85   172.78   173.62   -3100.0%105.9%

78149.05  151.08  152.97  154.77  156.41  157.95  159.40  160.77   162.05   163.26   164.40   165.46   166.46   167.39   168.24   -298.6%104.8%

79143.61  145.62  147.50  149.28  150.91  152.44  153.89  155.25   156.53   157.74   158.87   159.94   160.93   161.86   162.71   -197.3%103.7%

80138.11  140.08  141.95  143.70  145.31  146.83  148.26  149.61   150.89   152.09   153.21   154.27   155.26   156.19   157.02   096.0%102.7%

81132.55  134.47  136.32  138.04  139.62  141.12  142.53  143.86   145.12   146.30   147.42   148.46   149.44   150.36   151.19   194.8%101.7%

82124.73  126.96  128.83  130.65  132.32  133.86  135.33  136.72  138.02   139.26   140.42   141.51   142.54   143.51   144.41   145.22   293.6%100.8%

83119.26  121.34  123.16  124.94  126.55  128.05  129.48  130.83  132.11   133.31   134.45   135.51   136.52   137.46   138.34   139.13   392.5%100.0%

84113.78  115.72  117.49  119.20  120.75  122.20  123.58  124.89  126.12   127.29   128.39   129.42   130.40   131.31   132.17   132.94   491.4%99.2%

85108.33  110.13  111.84  113.47  114.96  116.36  117.68  118.94  120.13   121.25   122.31   123.30   124.24   125.12   125.95   126.69   590.4%98.5%

86102.91  104.60  106.25  107.79  109.20  110.54  111.80  113.00  114.14   115.21   116.22   117.18   118.07   118.91   119.70   120.41   689.5%97.8%

8795.55    97.57    99.15    100.73  102.18  103.51  104.78  105.98  107.12  108.19   109.21   110.17   111.07   111.92   112.72   113.47   114.14   788.6%97.2%

8890.54    92.34    93.81    95.31    96.66    97.91    99.10    100.23  101.30  102.32   103.27   104.17   105.02   105.83   106.58   107.28   107.90   887.8%96.6%

8985.65    87.24    88.63    90.02    91.27    92.44    93.55    94.60    95.60    96.55     97.44     98.28     99.07     99.82     100.52   101.18   101.75   987.0%96.1%

9080.91    82.31    83.61    84.90    86.04    87.12    88.15    89.12    90.04    90.92     91.74     92.51     93.25     93.93     94.58     95.19     95.71     1086.3%95.6%

1185.7%95.2%ללא תשלומים מובטחים100%בת זוג מקבלת 

1285.1%94.8%

1384.6%94.4%

1484.1%94.1%

1583.7%93.9%אישה

1683.3%93.7%גיל

1924192919341939194419491954195919641969197419791984198919941999200420091782.9%93.5%פרישה

60224.35  225.63  226.81  227.90   228.91   229.85   230.74   231.56   232.33   233.05   233.71   1882.6%93.3%

61220.67  221.99  223.20  224.31   225.35   226.33   227.24   228.09   228.88   229.62   230.30   1982.4%93.1%

62215.45  216.87  218.23  219.47  220.61   221.68   222.68   223.62   224.49   225.30   226.06   226.77   2082.2%93.0%

63211.50  212.96  214.35  215.61  216.79   217.89   218.91   219.87   220.77   221.61   222.39   223.11   

64207.42  208.93  210.34  211.64  212.84   213.97   215.02   216.01   216.93   217.79   218.59   219.33   

65203.22  204.77  206.21  207.53  208.76   209.92   211.00   212.01   212.95   213.83   214.66   215.42   

66198.90  200.48  201.95  203.30  204.56   205.74   206.84   207.88   208.85   209.75   210.59   211.37   

67192.81  194.46  196.07  197.56  198.94  200.22   201.43   202.56   203.62   204.60   205.53   206.39   207.19   

68188.20  189.89  191.53  193.05  194.45  195.76   196.99   198.14   199.22   200.23   201.17   202.05   202.87   

69183.48  185.20  186.87  188.40  189.82  191.16   192.41   193.58   194.68   195.71   196.67   197.57   198.40   

70178.63  180.39  182.08  183.63  185.07  186.43   187.70   188.89   190.01   191.05   192.03   192.94   193.79   

71173.67  175.46  177.16  178.73  180.19  181.56   182.85   184.06   185.19   186.25   187.25   188.17   189.04   

72166.70  168.60  170.41  172.13  173.71  175.18  176.56   177.87   179.09   180.24   181.31   182.32   183.26   184.13   

73161.51  163.42  165.25  166.98  168.56  170.04  171.44   172.75   173.99   175.14   176.23   177.24   178.19   179.07   

74156.23  158.15  159.98  161.71  163.29  164.78  166.18   167.50   168.74   169.91   171.00   172.02   172.98   173.87   

75150.86  152.78  154.62  156.34  157.92  159.40  160.81   162.13   163.37   164.54   165.63   166.66   167.62   168.51   

76145.43  147.34  149.18  150.87  152.44  153.92  155.32   156.64   157.88   159.04   160.13   161.15   162.11   163.00   

77137.77  139.93  141.82  143.64  145.31  146.86  148.33  149.72   151.02   152.25   153.41   154.49   155.51   156.46   157.35   

78132.29  134.37  136.23  138.02  139.66  141.19  142.63  144.00   145.29   146.50   147.64   148.71   149.72   150.66   151.54   

79126.77  128.76  130.59  132.34  133.93  135.43  136.85  138.19   139.46   140.65   141.77   142.82   143.81   144.74   145.60   

80121.23  123.12  124.91  126.61  128.16  129.62  131.00  132.31   133.54   134.70   135.80   136.83   137.79   138.70   139.54   

81115.68  117.47  119.22  120.84  122.34  123.75  125.09  126.35   127.55   128.67   129.73   130.73   131.67   132.55   133.37   

82108.03  110.14  111.85  113.54  115.09  116.52  117.88  119.16  120.38   121.53   122.62   123.64   124.60   125.50   126.35   127.14   

83102.74  104.66  106.28  107.90  109.37  110.73  112.03  113.26  114.42   115.52   116.56   117.53   118.45   119.32   120.13   120.89   

8497.51    99.25    100.80  102.33  103.71  105.00  106.23  107.40  108.50   109.54   110.53   111.45   112.32   113.15   113.92   114.63   

8592.37    93.94    95.41    96.85    98.14    99.36    100.51  101.61  102.65   103.63   104.55   105.42   106.24   107.02   107.74   108.42   

8687.34    88.76    90.16    91.48    92.68    93.82    94.90    95.92    96.89     97.80     98.66     99.48     100.24   100.97   101.64   102.27   

8780.70    82.45    83.74    85.05    86.26    87.37    88.42    89.42    90.36    91.25     92.10     92.90     93.65     94.36     95.02     95.65     96.23     

8876.21    77.72    78.89    80.11    81.21    82.22    83.18    84.10    84.96    85.78     86.55     87.28     87.97     88.62     89.23     89.80     90.33     

8971.90    73.18    74.26    75.37    76.35    77.27    78.15    78.97    79.76    80.50     81.20     81.86     82.48     83.06     83.62     84.13     84.61     

9067.77    68.86    69.84    70.84    71.71    72.54    73.32    74.06    74.77    75.43     76.05     76.64     77.20     77.72     78.22     78.68     79.10     

ללא תשלומים מובטחים100%בן זוג מקבל 

0.5%המקדמים חושבו לפי דמי ניהול בשיעור של 

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.בפרישה בפועל יש לחשב את מקדם הזיקנה לפי נתוני גיל ושנות לידה בפועל של העמית והשאירים ולא להשתמש במקדמים המוצגים בנספח

מבוטחשנת לידה

שנת לידה



א45מוזכר בסעיףמקדם זיקנה עם הפרשי גיל של שלש שנים- נספח ה 

ללא תשלומים מובטחים

ללא שאירים

גבר

גיל

192419291934193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009פרישה

60200.95   202.86   204.54    206.06    207.49    208.86    210.17    211.43    212.64    213.80    214.90    

61196.81   198.75   200.45    201.99    203.45    204.85    206.19    207.48    208.71    209.90    211.02    

62190.59   192.60   194.55   196.27    197.83    199.32    200.74    202.11    203.43    204.69    205.89    207.04    

63186.26   188.30   190.27   192.00    193.58    195.09    196.54    197.94    199.28    200.56    201.78    202.95    

64181.86   183.93   185.91   187.64    189.25    190.78    192.25    193.67    195.03    196.33    197.58    198.77    

65177.40   179.50   181.47   183.21    184.83    186.38    187.88    189.31    190.69    192.01    193.27    194.48    

66172.89   175.01   176.97   178.71    180.34    181.91    183.42    184.87    186.26    187.60    188.88    190.10    

67166.35   168.30   170.43   172.38   174.12    175.76    177.34    178.86    180.33    181.73    183.08    184.37    185.60    

68161.64   163.63   165.76   167.69   169.43    171.08    172.67    174.20    175.67    177.09    178.44    179.74    180.98    

69156.84   158.87   161.00   162.91   164.64    166.30    167.90    169.43    170.91    172.33    173.70    175.00    176.25    

70151.97   154.03   156.15   158.03   159.76    161.42    163.02    164.56    166.04    167.47    168.84    170.14    171.39    

71147.02   149.10   151.19   153.05   154.78    156.44    158.04    159.58    161.06    162.49    163.85    165.16    166.41    

72139.89   141.99   144.08   146.14   147.98   149.69    151.35    152.95    154.48    155.96    157.39    158.75    160.06    161.31    

73134.79   136.88   138.98   141.01   142.81   144.51    146.16    147.75    149.28    150.75    152.17    153.53    154.83    156.07    

74129.61   131.70   133.80   135.78   137.55   139.24    140.87    142.45    143.97    145.43    146.83    148.18    149.47    150.71    

75124.38   126.45   128.54   130.47   132.21   133.88    135.50    137.05    138.56    140.00    141.39    142.72    144.00    145.22    

76119.11   121.17   123.23   125.10   126.80   128.45    130.04    131.57    133.05    134.48    135.84    137.16    138.41    139.62    

77111.24   113.77   115.80   117.83   119.63   121.30   122.92    124.48    125.98    127.43    128.83    130.17    131.46    132.70    133.87    

78106.00   108.41   110.41   112.38   114.12   115.74   117.32    118.84    120.31    121.73    123.09    124.40    125.66    126.86    128.01    

79100.82   103.09   105.04   106.93   108.60   110.18   111.71    113.18    114.61    115.98    117.30    118.57    119.79    120.95    122.07    

8095.71     97.82     99.71     101.52   103.10   104.62   106.09    107.51    108.88    110.19    111.46    112.68    113.85    114.97    116.04    

8190.67     92.61     94.43     96.12     97.62     99.07     100.46    101.81    103.12    104.37    105.57    106.73    107.84    108.91    109.92    

8283.29     85.75     87.53     89.28     90.84     92.26     93.62     94.94      96.22      97.45      98.63      99.77      100.86    101.91    102.92    103.87    

8378.79     80.95     82.60     84.26     85.70     87.03     88.31     89.55      90.75      91.90      93.01      94.08      95.10      96.08      97.02      97.92      

8474.42     76.31     77.85     79.39     80.71     81.95     83.15     84.31      85.42      86.50      87.53      88.52      89.47      90.39      91.26      92.09      

8570.17     71.83     73.27     74.68     75.89     77.04     78.15     79.22      80.26      81.25      82.20      83.12      84.00      84.84      85.65      86.41      

8666.08     67.53     68.88     70.16     71.26     72.32     73.34     74.32      75.27      76.18      77.06      77.90      78.70      79.47      80.21      80.91      

8760.24     62.14     63.42     64.68     65.82     66.82     67.79     68.72     69.62      70.48      71.31      72.11      72.87      73.61      74.31      74.97      75.61      

8856.77     58.38     59.51     60.68     61.68     62.59     63.47     64.31     65.13      65.91      66.66      67.38      68.07      68.73      69.36      69.96      70.52      

8953.46     54.81     55.82     56.88     57.76     58.58     59.37     60.13     60.86      61.56      62.23      62.88      63.49      64.08      64.65      65.18      65.69      

9050.32     51.43     52.35     53.29     54.07     54.80     55.50     56.18     56.83      57.46      58.05      58.62      59.17      59.69      60.19      60.67      61.11      

ללא תשלומים מובטחיםללא שאירים

אישה

גיל

192419291934193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009פרישה

60211.83   213.42   214.90    216.29    217.60    218.85    220.03    221.14    222.19    223.18    224.11    

61207.85   209.47   210.99    212.41    213.76    215.04    216.25    217.39    218.47    219.48    220.44    

62202.06   203.76   205.42   206.97    208.42    209.80    211.11    212.35    213.52    214.62    215.67    216.64    

63197.80   199.55   201.24   202.82    204.31    205.72    207.06    208.33    209.53    210.66    211.72    212.73    

64193.43   195.22   196.94   198.56    200.08    201.52    202.89    204.18    205.41    206.56    207.65    208.68    

65188.94   190.77   192.52   194.17    195.72    197.19    198.59    199.91    201.16    202.34    203.46    204.50    

66184.34   186.20   187.99   189.66    191.24    192.74    194.16    195.51    196.79    197.99    199.13    200.20    

67177.76   179.63   181.53   183.34   185.04    186.65    188.17    189.62    190.99    192.29    193.52    194.68    195.76    

68172.92   174.83   176.76   178.59   180.31    181.94    183.49    184.97    186.36    187.68    188.92    190.10    191.20    

69167.99   169.93   171.89   173.74   175.48    177.13    178.70    180.19    181.61    182.94    184.21    185.40    186.52    

70162.98   164.95   166.92   168.79   170.55    172.21    173.80    175.31    176.74    178.09    179.36    180.57    181.70    

71157.89   159.89   161.88   163.75   165.52    167.20    168.80    170.32    171.75    173.12    174.40    175.62    176.76    

72150.75   152.73   154.75   156.75   158.62   160.40    162.08    163.69    165.22    166.66    168.03    169.32    170.54    171.69    

73145.53   147.52   149.55   151.54   153.41   155.19    156.88    158.49    160.01    161.46    162.83    164.12    165.35    166.49    

74140.27   142.26   144.30   146.28   148.14   149.91    151.59    153.20    154.72    156.16    157.52    158.81    160.03    161.18    

75134.98   136.97   139.00   140.96   142.80   144.56    146.23    147.82    149.33    150.76    152.11    153.39    154.60    155.74    

76129.69   131.66   133.68   135.61   137.42   139.15    140.80    142.37    143.86    145.27    146.61    147.87    149.06    150.18    

77122.15   124.34   126.29   128.28   130.17   131.95   133.65    135.27    136.81    138.27    139.66    140.97    142.21    143.38    144.48    

78116.84   118.95   120.88   122.83   124.67   126.41   128.06    129.65    131.15    132.58    133.93    135.22    136.43    137.57    138.65    

79111.51   113.53   115.42   117.32   119.10   120.79   122.40    123.93    125.40    126.78    128.10    129.34    130.52    131.63    132.67    

80106.17   108.08   109.93   111.76   113.47   115.10   116.65    118.13    119.54    120.88    122.15    123.35    124.48    125.55    126.55    

81100.81   102.61   104.40   106.15   107.78   109.34   110.83    112.24    113.59    114.87    116.08    117.23    118.31    119.33    120.29    

8293.41     95.49     97.18     98.91     100.57   102.12   103.60   105.02    106.36    107.64    108.86    110.01    111.10    112.13    113.10    114.01    

8388.36     90.22     91.83     93.48     95.04     96.51     97.91     99.25      100.52    101.73    102.88    103.96    104.99    105.96    106.88    107.73    

8483.37     85.05     86.57     88.14     89.59     90.97     92.29     93.55      94.74      95.88      96.95      97.97      98.94      99.84      100.70    101.50    

8578.48     79.99     81.44     82.90     84.25     85.54     86.77     87.94      89.06      90.11      91.12      92.06      92.96      93.81      94.60      95.34      

8673.72     75.08     76.44     77.79     79.05     80.24     81.38     82.46      83.49      84.47      85.39      86.27      87.10      87.88      88.61      89.29      

8767.45     69.09     70.33     71.61     72.84     73.99     75.09     76.14     77.13      78.07      78.97      79.82      80.62      81.38      82.09      82.76      83.38      

8863.22     64.63     65.76     66.95     68.07     69.12     70.12     71.07     71.97      72.83      73.65      74.42      75.14      75.83      76.48      77.08      77.65      

8959.16     60.36     61.39     62.48     63.49     64.43     65.34     66.20     67.01      67.79      68.52      69.21      69.87      70.48      71.06      71.61      72.11      

9055.28     56.31     57.25     58.23     59.13     59.98     60.78     61.55     62.28      62.97      63.63      64.24      64.82      65.37      65.89      66.37      66.82      

ללא תשלומים מובטחיםללא שאירים

0.5%המקדמים חושבו לפי דמי ניהול בשיעור של 

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.בפרישה בפועל יש לחשב את מקדם הזיקנה לפי נתוני גיל ושנות לידה בפועל של העמית והשאירים ולא להשתמש במקדמים המוצגים בנספח

שנת לידה

שנת לידה



א45מוזכר בסעיףמקדם זיקנה עם הפרשי גיל של שלש שנים- נספח ה 

87 חודשים ולא יותר מגיל 60הבטחה של עד 

ללא שאירים

גבר

גיל

192419291934193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009פרישה

60201.37   203.25   204.89    206.38    207.79    209.14    210.44    211.69    212.88    214.02    215.11    

61197.30   199.20   200.85    202.37    203.80    205.18    206.50    207.77    208.99    210.15    211.27    

62191.19   193.16   195.06   196.73    198.27    199.73    201.13    202.47    203.77    205.00    206.19    207.32    

63186.95   188.94   190.85   192.53    194.08    195.56    196.98    198.35    199.66    200.92    202.13    203.28    

64182.64   184.66   186.57   188.25    189.82    191.31    192.76    194.14    195.47    196.75    197.97    199.14    

65178.27   180.31   182.21   183.90    185.47    186.99    188.44    189.84    191.19    192.48    193.71    194.89    

66173.86   175.90   177.79   179.47    181.06    182.58    184.05    185.46    186.82    188.12    189.37    190.56    

67167.46   169.37   171.41   173.28   174.96    176.55    178.08    179.56    180.98    182.35    183.66    184.91    186.11    

68162.86   164.80   166.84   168.68   170.36    171.95    173.49    174.97    176.40    177.77    179.09    180.35    181.55    

69158.20   160.16   162.19   164.00   165.67    167.27    168.81    170.29    171.72    173.09    174.41    175.67    176.88    

70153.47   155.45   157.45   159.24   160.89    162.49    164.03    165.51    166.93    168.31    169.62    170.88    172.09    

71148.67   150.66   152.63   154.39   156.03    157.62    159.15    160.63    162.05    163.41    164.72    165.98    167.18    

72141.83   143.82   145.81   147.73   149.46   151.09    152.66    154.18    155.65    157.06    158.41    159.72    160.97    162.16    

73136.93   138.91   140.89   142.77   144.46   146.07    147.62    149.12    150.57    151.97    153.31    154.60    155.84    157.02    

74132.00   133.95   135.91   137.73   139.39   140.97    142.50    143.98    145.41    146.79    148.11    149.38    150.60    151.77    

75127.05   128.97   130.90   132.66   134.27   135.82    137.32    138.77    140.17    141.52    142.82    144.07    145.27    146.41    

76122.11   123.99   125.86   127.55   129.12   130.63    132.09    133.51    134.87    136.19    137.46    138.67    139.84    140.96    

77114.98   117.17   119.01   120.81   122.42   123.93   125.40    126.82    128.19    129.51    130.79    132.01    133.19    134.33    135.41    

78110.24   112.28   114.06   115.78   117.31   118.76   120.17    121.53    122.85    124.12    125.35    126.53    127.67    128.76    129.80    

79105.63   107.51   109.21   110.83   112.28   113.66   115.00    116.29    117.55    118.76    119.93    121.06    122.14    123.18    124.17    

80101.15   102.87   104.49   105.99   107.34   108.64   109.90    111.13    112.31    113.45    114.55    115.61    116.63    117.61    118.55    

8196.82     98.39     99.90     101.28   102.53   103.74   104.91    106.05    107.16    108.22    109.25    110.24    111.19    112.10    112.97    

8290.87     92.69     94.11     95.51     96.76     97.91     99.03     100.11    101.16    102.18    103.16    104.11    105.02    105.90    106.74    107.54    

8384.22     85.96     87.37     88.77     89.99     91.14     92.25     93.32      94.36      95.37      96.34      97.27      98.17      99.03      99.86      100.64    

8477.84     79.49     80.88     82.26     83.45     84.58     85.67     86.72      87.74      88.72      89.67      90.58      91.46      92.30      93.10      93.86      

8571.87     73.42     74.79     76.12     77.27     78.36     79.42     80.44      81.43      82.38      83.29      84.17      85.01      85.82      86.59      87.32      

8666.55     67.96     69.30     70.55     71.64     72.69     73.69     74.66      75.60      76.50      77.36      78.19      78.99      79.75      80.48      81.17      

87

88

89

90

87 חודשים ולא יותר מגיל 60הבטחה של עד ללא שאירים

אישה

גיל

192419291934193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009פרישה

60212.05   213.61   215.08    216.46    217.76    218.99    220.16    221.27    222.31    223.29    224.21    

61208.10   209.70   211.20    212.60    213.94    215.20    216.40    217.53    218.60    219.61    220.55    

62202.35   204.04   205.67   207.20    208.64    210.00    211.30    212.52    213.68    214.77    215.80    216.77    

63198.14   199.86   201.53   203.09    204.56    205.95    207.27    208.52    209.71    210.82    211.88    212.87    

64193.81   195.58   197.27   198.86    200.36    201.78    203.13    204.41    205.61    206.76    207.83    208.84    

65189.38   191.18   192.90   194.52    196.04    197.49    198.87    200.17    201.40    202.56    203.66    204.69    

66184.85   186.68   188.42   190.06    191.61    193.09    194.49    195.81    197.07    198.25    199.37    200.42    

67178.39   180.22   182.08   183.85   185.51    187.08    188.58    190.00    191.34    192.62    193.82    194.95    196.02    

68173.65   175.51   177.39   179.18   180.85    182.45    183.96    185.40    186.76    188.05    189.27    190.42    191.50    

69168.83   170.72   172.62   174.41   176.11    177.71    179.24    180.69    182.07    183.37    184.61    185.77    186.86    

70163.95   165.86   167.77   169.57   171.27    172.89    174.43    175.89    177.27    178.59    179.83    181.00    182.10    

71159.01   160.94   162.85   164.65   166.35    167.97    169.52    170.99    172.38    173.69    174.94    176.11    177.22    

72152.13   154.02   155.96   157.87   159.66   161.36    162.98    164.52    165.99    167.38    168.69    169.94    171.12    172.22    

73147.10   149.00   150.94   152.83   154.61   156.30    157.91    159.44    160.90    162.28    163.59    164.83    166.00    167.10    

74142.07   143.95   145.88   147.74   149.50   151.17    152.77    154.28    155.73    157.10    158.40    159.62    160.78    161.87    

75137.02   138.89   140.79   142.62   144.34   145.99    147.56    149.05    150.47    151.82    153.10    154.31    155.46    156.53    

76131.97   133.81   135.68   137.46   139.15   140.75    142.29    143.75    145.14    146.46    147.72    148.90    150.02    151.07    

77124.95   126.91   128.71   130.53   132.26   133.89   135.46    136.95    138.37    139.73    141.01    142.23    143.38    144.47    145.49    

78119.99   121.85   123.61   125.37   127.02   128.60   130.11    131.55    132.93    134.23    135.47    136.65    137.77    138.82    139.81    

79115.05   116.81   118.51   120.20   121.78   123.29   124.74    126.12    127.44    128.69    129.88    131.01    132.07    133.08    134.03    

80110.17   111.82   113.45   115.05   116.55   117.98   119.36    120.67    121.92    123.11    124.24    125.31    126.32    127.28    128.18    

81105.36   106.90   108.45   109.94   111.35   112.70   113.99    115.22    116.40    117.52    118.58    119.59    120.55    121.45    122.29    

8299.03     100.67   102.10   103.56   104.94   106.25   107.51   108.72    109.87    110.97    112.01    113.00    113.94    114.83    115.67    116.46    

8392.38     93.97     95.39     96.85     98.22     99.52     100.76   101.95    103.09    104.17    105.20    106.17    107.10    107.97    108.80    109.57    

8485.92     87.43     88.84     90.28     91.62     92.90     94.12     95.29      96.40      97.45      98.46      99.41      100.31    101.16    101.96    102.71    

8579.75     81.19     82.58     83.98     85.28     86.52     87.70     88.82      89.90      90.92      91.88      92.80      93.66      94.48      95.25      95.97      

8674.07     75.41     76.76     78.09     79.33     80.51     81.64     82.71      83.73      84.70      85.61      86.48      87.30      88.07      88.80      89.47      

87

88

89

90

87 חודשים ולא יותר מגיל 60הבטחה של עד ללא שאירים

0.5%המקדמים חושבו לפי דמי ניהול בשיעור של 

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.בפרישה בפועל יש לחשב את מקדם הזיקנה לפי נתוני גיל ושנות לידה בפועל של העמית והשאירים ולא להשתמש במקדמים המוצגים בנספח

.87תקופה מרבית להבטחה עד גיל 

שנת לידה

שנת לידה



א45מוזכר בסעיףמקדם זיקנה עם הפרשי גיל של שלש שנים- נספח ה 

87 חודשים ולא יותר מגיל 120הבטחה של עד 

ללא שאירים

גבר

גיל

192419291934193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009פרישה

60202.87   204.61   206.14    207.55    208.89    210.18    211.41    212.60    213.74    214.83    215.87    

61199.00   200.74   202.28    203.70    205.05    206.36    207.61    208.81    209.97    211.07    212.13    

62193.23   195.06   196.79   198.33    199.77    201.14    202.45    203.72    204.94    206.11    207.23    208.30    

63189.22   191.06   192.78   194.32    195.76    197.14    198.47    199.75    200.98    202.16    203.29    204.37    

64185.16   187.00   188.71   190.25    191.69    193.08    194.42    195.71    196.94    198.13    199.27    200.36    

65181.06   182.90   184.59   186.12    187.56    188.95    190.29    191.58    192.83    194.02    195.16    196.26    

66176.93   178.74   180.41   181.93    183.37    184.76    186.10    187.39    188.63    189.83    190.97    192.07    

67171.01   172.74   174.54   176.17   177.67    179.11    180.49    181.83    183.11    184.35    185.54    186.69    187.78    

68166.78   168.51   170.28   171.88   173.36    174.78    176.16    177.48    178.76    179.99    181.18    182.31    183.40    

69162.52   164.25   165.97   167.53   168.99    170.40    171.76    173.07    174.33    175.55    176.73    177.85    178.93    

70158.25   159.96   161.63   163.15   164.58    165.96    167.30    168.59    169.84    171.04    172.20    173.31    174.38    

71153.98   155.66   157.27   158.74   160.14    161.49    162.80    164.07    165.29    166.47    167.60    168.69    169.74    

72148.08   149.73   151.36   152.91   154.32   155.68    156.99    158.27    159.50    160.69    161.84    162.94    164.01    165.03    

73143.92   145.52   147.09   148.56   149.92   151.23    152.50    153.73    154.92    156.07    157.18    158.25    159.28    160.27    

74139.84   141.37   142.87   144.26   145.56   146.81    148.02    149.20    150.34    151.45    152.52    153.55    154.54    155.48    

75135.87   137.33   138.74   140.04   141.27   142.45    143.61    144.73    145.81    146.86    147.88    148.86    149.80    150.71    

76132.05   133.41   134.73   135.94   137.08   138.19    139.28    140.33    141.36    142.35    143.30    144.23    145.12    145.97    

77126.95   128.37   129.64   130.85   131.96   133.02   134.06    135.07    136.05    137.00    137.92    138.82    139.68    140.51    141.30    

78120.21   121.65   122.95   124.19   125.31   126.39   127.45    128.48    129.48    130.44    131.38    132.29    133.16    134.01    134.81    

79113.37   114.82   116.15   117.41   118.55   119.65   120.72    121.76    122.78    123.76    124.71    125.62    126.51    127.36    128.17    

80106.47   107.92   109.28   110.55   111.70   112.81   113.89    114.94    115.96    116.95    117.91    118.83    119.72    120.57    121.39    

8199.56     100.99   102.38   103.63   104.79   105.91   106.99    108.05    109.07    110.06    111.01    111.93    112.82    113.67    114.48    

8290.87     92.69     94.11     95.51     96.76     97.91     99.03     100.11    101.16    102.18    103.16    104.11    105.02    105.90    106.74    107.54    

8384.22     85.96     87.37     88.77     89.99     91.14     92.25     93.32      94.36      95.37      96.34      97.27      98.17      99.03      99.86      100.64    

8477.84     79.49     80.88     82.26     83.45     84.58     85.67     86.72      87.74      88.72      89.67      90.58      91.46      92.30      93.10      93.86      

8571.87     73.42     74.79     76.12     77.27     78.36     79.42     80.44      81.43      82.38      83.29      84.17      85.01      85.82      86.59      87.32      

8666.55     67.96     69.30     70.55     71.64     72.69     73.69     74.66      75.60      76.50      77.36      78.19      78.99      79.75      80.48      81.17      

87

88

89

90

87 חודשים ולא יותר מגיל 120הבטחה של עד ללא שאירים

אישה

גיל

192419291934193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009פרישה

60212.80   214.31   215.72    217.05    218.31    219.50    220.63    221.70    222.72    223.67    224.57    

61208.96   210.49   211.93    213.28    214.57    215.79    216.94    218.03    219.07    220.04    220.95    

62203.41   205.02   206.58   208.04    209.42    210.73    211.97    213.14    214.26    215.31    216.30    217.23    

63199.35   201.00   202.57   204.05    205.45    206.78    208.04    209.24    210.37    211.44    212.45    213.40    

64195.22   196.88   198.47   199.97    201.39    202.74    204.02    205.23    206.38    207.47    208.49    209.46    

65191.00   192.68   194.29   195.80    197.24    198.60    199.90    201.12    202.29    203.39    204.43    205.40    

66186.71   188.41   190.03   191.55    192.99    194.37    195.68    196.92    198.09    199.20    200.25    201.24    

67180.67   182.37   184.07   185.69   187.22    188.67    190.06    191.37    192.62    193.80    194.92    195.98    196.97    

68176.27   177.98   179.68   181.30   182.82    184.28    185.66    186.98    188.23    189.42    190.54    191.60    192.60    

69171.84   173.55   175.24   176.84   178.36    179.81    181.20    182.51    183.76    184.94    186.06    187.12    188.12    

70167.38   169.08   170.76   172.34   173.85    175.29    176.66    177.96    179.20    180.38    181.49    182.55    183.54    

71162.91   164.60   166.24   167.80   169.29    170.71    172.06    173.35    174.57    175.74    176.84    177.88    178.86    

72156.82   158.45   160.10   161.71   163.23   164.69    166.08    167.41    168.67    169.87    171.02    172.10    173.12    174.09    

73152.40   154.00   155.61   157.17   158.65   160.06    161.42    162.71    163.95    165.12    166.24    167.29    168.29    169.23    

74148.04   149.59   151.14   152.65   154.07   155.44    156.75    158.00    159.20    160.33    161.41    162.44    163.41    164.32    

75143.75   145.23   146.73   148.16   149.53   150.84    152.09    153.29    154.44    155.53    156.57    157.55    158.49    159.36    

76139.55   140.97   142.38   143.74   145.04   146.28    147.47    148.61    149.70    150.74    151.73    152.67    153.56    154.39    

77134.06   135.46   136.80   138.13   139.40   140.61   141.78    142.90    143.98    145.00    145.98    146.91    147.80    148.64    149.42    

78127.55   128.97   130.34   131.70   132.99   134.22   135.41    136.55    137.64    138.68    139.67    140.61    141.51    142.36    143.15    

79120.93   122.36   123.76   125.14   126.44   127.69   128.90    130.05    131.15    132.20    133.20    134.15    135.05    135.91    136.71    

80114.22   115.65   117.08   118.47   119.78   121.04   122.26    123.41    124.52    125.58    126.58    127.53    128.44    129.29    130.09    

81107.44   108.88   110.32   111.71   113.03   114.29   115.51    116.66    117.77    118.82    119.82    120.77    121.67    122.52    123.32    

8299.03     100.67   102.10   103.56   104.94   106.25   107.51   108.72    109.87    110.97    112.01    113.00    113.94    114.83    115.67    116.46    

8392.38     93.97     95.39     96.85     98.22     99.52     100.76   101.95    103.09    104.17    105.20    106.17    107.10    107.97    108.80    109.57    

8485.92     87.43     88.84     90.28     91.62     92.90     94.12     95.29      96.40      97.45      98.46      99.41      100.31    101.16    101.96    102.71    

8579.75     81.19     82.58     83.98     85.28     86.52     87.70     88.82      89.90      90.92      91.88      92.80      93.66      94.48      95.25      95.97      

8674.07     75.41     76.76     78.09     79.33     80.51     81.64     82.71      83.73      84.70      85.61      86.48      87.30      88.07      88.80      89.47      

87

88

89

90

87 חודשים ולא יותר מגיל 120הבטחה של עד ללא שאירים

0.5%המקדמים חושבו לפי דמי ניהול בשיעור של 

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.בפרישה בפועל יש לחשב את מקדם הזיקנה לפי נתוני גיל ושנות לידה בפועל של העמית והשאירים ולא להשתמש במקדמים המוצגים בנספח

.87תקופה מרבית להבטחה עד גיל 

שנת לידה

שנת לידה



א45מוזכר בסעיףמקדם זיקנה עם הפרשי גיל של שלש שנים- נספח ה 

87 חודשים ולא יותר מגיל 180הבטחה של עד 

ללא שאירים

גבר

גיל

192419291934193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009פרישה

60205.68   207.19   208.54    209.80    211.01    212.17    213.29    214.37    215.40    216.39    217.34    

61202.11   203.60   204.95    206.21    207.42    208.58    209.71    210.79    211.82    212.82    213.77    

62196.95   198.51   199.98   201.31    202.57    203.77    204.94    206.06    207.14    208.18    209.18    210.13    

63193.33   194.87   196.31   197.63    198.88    200.08    201.24    202.35    203.43    204.47    205.46    206.42    

64189.70   191.21   192.62   193.92    195.15    196.34    197.49    198.60    199.67    200.70    201.69    202.63    

65186.06   187.54   188.91   190.18    191.39    192.57    193.70    194.80    195.85    196.87    197.85    198.79    

66182.44   183.87   185.20   186.43    187.62    188.77    189.88    190.96    192.00    193.00    193.96    194.88    

67177.45   178.83   180.21   181.49   182.69    183.84    184.96    186.04    187.09    188.11    189.08    190.02    190.93    

68173.93   175.26   176.58   177.80   178.95    180.07    181.15    182.20    183.22    184.20    185.15    186.06    186.94    

69170.48   171.75   173.00   174.16   175.26    176.33    177.37    178.38    179.35    180.30    181.21    182.09    182.93    

70167.12   168.33   169.50   170.59   171.63    172.65    173.64    174.60    175.53    176.43    177.30    178.14    178.94    

71163.88   165.01   166.10   167.11   168.09    169.05    169.98    170.88    171.76    172.61    173.44    174.23    174.99    

72159.70   160.78   161.82   162.82   163.76   164.67    165.56    166.43    167.27    168.09    168.88    169.65    170.40    171.11    

73153.77   154.89   155.97   156.99   157.95   158.89    159.80    160.69    161.56    162.40    163.22    164.01    164.77    165.51    

74147.66   148.82   149.93   150.98   151.97   152.93    153.87    154.79    155.68    156.54    157.38    158.19    158.97    159.72    

75141.39   142.59   143.74   144.81   145.82   146.81    147.77    148.71    149.62    150.51    151.36    152.19    152.99    153.76    

76134.96   136.19   137.38   138.47   139.50   140.52    141.50    142.46    143.40    144.30    145.18    146.02    146.84    147.62    

77126.95   128.37   129.64   130.85   131.96   133.02   134.06    135.07    136.05    137.00    137.92    138.82    139.68    140.51    141.30    

78120.21   121.65   122.95   124.19   125.31   126.39   127.45    128.48    129.48    130.44    131.38    132.29    133.16    134.01    134.81    

79113.37   114.82   116.15   117.41   118.55   119.65   120.72    121.76    122.78    123.76    124.71    125.62    126.51    127.36    128.17    

80106.47   107.92   109.28   110.55   111.70   112.81   113.89    114.94    115.96    116.95    117.91    118.83    119.72    120.57    121.39    

8199.56     100.99   102.38   103.63   104.79   105.91   106.99    108.05    109.07    110.06    111.01    111.93    112.82    113.67    114.48    

8290.87     92.69     94.11     95.51     96.76     97.91     99.03     100.11    101.16    102.18    103.16    104.11    105.02    105.90    106.74    107.54    

8384.22     85.96     87.37     88.77     89.99     91.14     92.25     93.32      94.36      95.37      96.34      97.27      98.17      99.03      99.86      100.64    

8477.84     79.49     80.88     82.26     83.45     84.58     85.67     86.72      87.74      88.72      89.67      90.58      91.46      92.30      93.10      93.86      

8571.87     73.42     74.79     76.12     77.27     78.36     79.42     80.44      81.43      82.38      83.29      84.17      85.01      85.82      86.59      87.32      

8666.55     67.96     69.30     70.55     71.64     72.69     73.69     74.66      75.60      76.50      77.36      78.19      78.99      79.75      80.48      81.17      

87

88

89

90

87 חודשים ולא יותר מגיל 180הבטחה של עד ללא שאירים

אישה

גיל

192419291934193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009פרישה

60214.39   215.77   217.08    218.31    219.48    220.59    221.64    222.64    223.58    224.48    225.31    

61210.78   212.17   213.49    214.73    215.91    217.03    218.10    219.11    220.06    220.97    221.82    

62205.65   207.11   208.51   209.83    211.08    212.27    213.40    214.48    215.49    216.46    217.37    218.23    

63201.93   203.39   204.79   206.11    207.36    208.56    209.69    210.77    211.80    212.77    213.68    214.54    

64198.16   199.62   201.01   202.33    203.58    204.77    205.91    206.99    208.02    208.99    209.91    210.77    

65194.36   195.80   197.18   198.49    199.74    200.93    202.06    203.14    204.16    205.13    206.04    206.91    

66190.53   191.96   193.32   194.61    195.85    197.03    198.15    199.22    200.23    201.19    202.10    202.96    

67185.29   186.70   188.10   189.43   190.70    191.92    193.08    194.18    195.24    196.24    197.19    198.08    198.93    

68181.49   182.87   184.24   185.54   186.78    187.96    189.10    190.18    191.21    192.19    193.13    194.01    194.84    

69177.74   179.08   180.39   181.65   182.85    184.00    185.11    186.16    187.16    188.12    189.02    189.88    190.69    

70174.04   175.32   176.59   177.79   178.95    180.06    181.12    182.14    183.10    184.03    184.90    185.73    186.51    

71170.42   171.64   172.84   173.99   175.09    176.15    177.16    178.13    179.06    179.94    180.78    181.58    182.33    

72165.75   166.90   168.06   169.19   170.27   171.30    172.30    173.26    174.18    175.06    175.89    176.69    177.44    178.16    

73160.00   161.19   162.38   163.54   164.65   165.72    166.75    167.73    168.67    169.57    170.43    171.25    172.03    172.76    

74154.09   155.32   156.55   157.74   158.88   159.97    161.03    162.04    163.00    163.93    164.81    165.64    166.44    167.18    

75148.03   149.29   150.56   151.78   152.94   154.07    155.14    156.18    157.17    158.11    159.01    159.86    160.68    161.44    

76141.82   143.12   144.42   145.67   146.86   148.00    149.11    150.16    151.17    152.13    153.05    153.92    154.74    155.52    

77134.06   135.46   136.80   138.13   139.40   140.61   141.78    142.90    143.98    145.00    145.98    146.91    147.80    148.64    149.42    

78127.55   128.97   130.34   131.70   132.99   134.22   135.41    136.55    137.64    138.68    139.67    140.61    141.51    142.36    143.15    

79120.93   122.36   123.76   125.14   126.44   127.69   128.90    130.05    131.15    132.20    133.20    134.15    135.05    135.91    136.71    

80114.22   115.65   117.08   118.47   119.78   121.04   122.26    123.41    124.52    125.58    126.58    127.53    128.44    129.29    130.09    

81107.44   108.88   110.32   111.71   113.03   114.29   115.51    116.66    117.77    118.82    119.82    120.77    121.67    122.52    123.32    

8299.03     100.67   102.10   103.56   104.94   106.25   107.51   108.72    109.87    110.97    112.01    113.00    113.94    114.83    115.67    116.46    

8392.38     93.97     95.39     96.85     98.22     99.52     100.76   101.95    103.09    104.17    105.20    106.17    107.10    107.97    108.80    109.57    

8485.92     87.43     88.84     90.28     91.62     92.90     94.12     95.29      96.40      97.45      98.46      99.41      100.31    101.16    101.96    102.71    

8579.75     81.19     82.58     83.98     85.28     86.52     87.70     88.82      89.90      90.92      91.88      92.80      93.66      94.48      95.25      95.97      

8674.07     75.41     76.76     78.09     79.33     80.51     81.64     82.71      83.73      84.70      85.61      86.48      87.30      88.07      88.80      89.47      

87

88

89

90

87 חודשים ולא יותר מגיל 180הבטחה של עד ללא שאירים

0.5%המקדמים חושבו לפי דמי ניהול בשיעור של 

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.בפרישה בפועל יש לחשב את מקדם הזיקנה לפי נתוני גיל ושנות לידה בפועל של העמית והשאירים ולא להשתמש במקדמים המוצגים בנספח

.87תקופה מרבית להבטחה עד גיל 

שנת לידה

שנת לידה



א45מוזכר בסעיףמקדם זיקנה עם הפרשי גיל של שלש שנים- נספח ה 

87 חודשים ולא יותר מגיל 240הבטחה של עד 

ללא שאירים

גבר

גיל

192419291934193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009פרישה

60210.06   211.25   212.35    213.40    214.40    215.37    216.30    217.20    218.07    218.91    219.71    

61206.96   208.12   209.19    210.21    211.19    212.14    213.06    213.95    214.81    215.64    216.43    

62202.70   203.87   204.99   206.03    207.02    207.98    208.91    209.81    210.68    211.52    212.33    213.10    

63199.70   200.83   201.90   202.90    203.86    204.78    205.68    206.56    207.40    208.21    209.00    209.75    

64196.77   197.84   198.85   199.81    200.72    201.62    202.48    203.32    204.13    204.92    205.68    206.40    

65193.92   194.92   195.88   196.78    197.65    198.50    199.32    200.12    200.90    201.65    202.37    203.07    

66191.17   192.11   193.00   193.84    194.66    195.46    196.24    196.99    197.73    198.44    199.12    199.78    

67187.68   188.55   189.41   190.23   191.01    191.77    192.52    193.24    193.95    194.63    195.30    195.94    196.56    

68182.63   183.54   184.43   185.27   186.08    186.86    187.63    188.38    189.11    189.82    190.50    191.16    191.80    

69177.43   178.36   179.28   180.15   180.98    181.79    182.58    183.36    184.11    184.84    185.54    186.23    186.88    

70172.05   173.02   173.97   174.86   175.72    176.55    177.37    178.17    178.94    179.69    180.42    181.12    181.80    

71166.50   167.51   168.48   169.40   170.28    171.14    171.98    172.80    173.60    174.37    175.12    175.85    176.54    

72159.70   160.78   161.82   162.82   163.76   164.67    165.56    166.43    167.27    168.09    168.88    169.65    170.40    171.11    

73153.77   154.89   155.97   156.99   157.95   158.89    159.80    160.69    161.56    162.40    163.22    164.01    164.77    165.51    

74147.66   148.82   149.93   150.98   151.97   152.93    153.87    154.79    155.68    156.54    157.38    158.19    158.97    159.72    

75141.39   142.59   143.74   144.81   145.82   146.81    147.77    148.71    149.62    150.51    151.36    152.19    152.99    153.76    

76134.96   136.19   137.38   138.47   139.50   140.52    141.50    142.46    143.40    144.30    145.18    146.02    146.84    147.62    

77126.95   128.37   129.64   130.85   131.96   133.02   134.06    135.07    136.05    137.00    137.92    138.82    139.68    140.51    141.30    

78120.21   121.65   122.95   124.19   125.31   126.39   127.45    128.48    129.48    130.44    131.38    132.29    133.16    134.01    134.81    

79113.37   114.82   116.15   117.41   118.55   119.65   120.72    121.76    122.78    123.76    124.71    125.62    126.51    127.36    128.17    

80106.47   107.92   109.28   110.55   111.70   112.81   113.89    114.94    115.96    116.95    117.91    118.83    119.72    120.57    121.39    

8199.56     100.99   102.38   103.63   104.79   105.91   106.99    108.05    109.07    110.06    111.01    111.93    112.82    113.67    114.48    

8290.87     92.69     94.11     95.51     96.76     97.91     99.03     100.11    101.16    102.18    103.16    104.11    105.02    105.90    106.74    107.54    

8384.22     85.96     87.37     88.77     89.99     91.14     92.25     93.32      94.36      95.37      96.34      97.27      98.17      99.03      99.86      100.64    

8477.84     79.49     80.88     82.26     83.45     84.58     85.67     86.72      87.74      88.72      89.67      90.58      91.46      92.30      93.10      93.86      

8571.87     73.42     74.79     76.12     77.27     78.36     79.42     80.44      81.43      82.38      83.29      84.17      85.01      85.82      86.59      87.32      

8666.55     67.96     69.30     70.55     71.64     72.69     73.69     74.66      75.60      76.50      77.36      78.19      78.99      79.75      80.48      81.17      

87

88

89

90

87 חודשים ולא יותר מגיל 240הבטחה של עד ללא שאירים

אישה

גיל

192419291934193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009פרישה

60217.25   218.43   219.54    220.60    221.61    222.57    223.49    224.36    225.18    225.96    226.69    

61214.03   215.19   216.29    217.34    218.34    219.30    220.21    221.07    221.89    222.66    223.39    

62209.61   210.79   211.93   213.01    214.05    215.03    215.98    216.87    217.73    218.53    219.30    220.02    

63206.40   207.55   208.66   209.72    210.73    211.70    212.62    213.50    214.34    215.13    215.89    216.59    

64203.21   204.32   205.40   206.43    207.41    208.35    209.25    210.11    210.92    211.70    212.43    213.12    

65200.06   201.13   202.16   203.15    204.10    205.01    205.87    206.70    207.49    208.24    208.96    209.63    

66196.97   197.99   198.97   199.91    200.82    201.69    202.52    203.31    204.07    204.79    205.48    206.12    

67192.99   193.96   194.93   195.85   196.74    197.60    198.42    199.21    199.96    200.68    201.37    202.02    202.63    

68188.10   189.11   190.10   191.06   191.98    192.86    193.71    194.53    195.31    196.05    196.76    197.43    198.06    

69183.05   184.09   185.12   186.11   187.06    187.97    188.85    189.69    190.49    191.26    191.99    192.68    193.33    

70177.83   178.91   179.97   180.99   181.97    182.91    183.82    184.68    185.51    186.30    187.05    187.77    188.44    

71172.45   173.57   174.66   175.71   176.72    177.69    178.62    179.51    180.37    181.18    181.95    182.69    183.38    

72165.75   166.90   168.06   169.19   170.27   171.30    172.30    173.26    174.18    175.06    175.89    176.69    177.44    178.16    

73160.00   161.19   162.38   163.54   164.65   165.72    166.75    167.73    168.67    169.57    170.43    171.25    172.03    172.76    

74154.09   155.32   156.55   157.74   158.88   159.97    161.03    162.04    163.00    163.93    164.81    165.64    166.44    167.18    

75148.03   149.29   150.56   151.78   152.94   154.07    155.14    156.18    157.17    158.11    159.01    159.86    160.68    161.44    

76141.82   143.12   144.42   145.67   146.86   148.00    149.11    150.16    151.17    152.13    153.05    153.92    154.74    155.52    

77134.06   135.46   136.80   138.13   139.40   140.61   141.78    142.90    143.98    145.00    145.98    146.91    147.80    148.64    149.42    

78127.55   128.97   130.34   131.70   132.99   134.22   135.41    136.55    137.64    138.68    139.67    140.61    141.51    142.36    143.15    

79120.93   122.36   123.76   125.14   126.44   127.69   128.90    130.05    131.15    132.20    133.20    134.15    135.05    135.91    136.71    

80114.22   115.65   117.08   118.47   119.78   121.04   122.26    123.41    124.52    125.58    126.58    127.53    128.44    129.29    130.09    

81107.44   108.88   110.32   111.71   113.03   114.29   115.51    116.66    117.77    118.82    119.82    120.77    121.67    122.52    123.32    

8299.03     100.67   102.10   103.56   104.94   106.25   107.51   108.72    109.87    110.97    112.01    113.00    113.94    114.83    115.67    116.46    

8392.38     93.97     95.39     96.85     98.22     99.52     100.76   101.95    103.09    104.17    105.20    106.17    107.10    107.97    108.80    109.57    

8485.92     87.43     88.84     90.28     91.62     92.90     94.12     95.29      96.40      97.45      98.46      99.41      100.31    101.16    101.96    102.71    

8579.75     81.19     82.58     83.98     85.28     86.52     87.70     88.82      89.90      90.92      91.88      92.80      93.66      94.48      95.25      95.97      

8674.07     75.41     76.76     78.09     79.33     80.51     81.64     82.71      83.73      84.70      85.61      86.48      87.30      88.07      88.80      89.47      

87

88

89

90

87 חודשים ולא יותר מגיל 240הבטחה של עד ללא שאירים

0.5%המקדמים חושבו לפי דמי ניהול בשיעור של 

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.בפרישה בפועל יש לחשב את מקדם הזיקנה לפי נתוני גיל ושנות לידה בפועל של העמית והשאירים ולא להשתמש במקדמים המוצגים בנספח

.87תקופה מרבית להבטחה עד גיל 

שנת לידה

שנת לידה



רגישות של מקדם זיקנה לשיעור דמי ניהול- נספח ה 

שינוי במקדמים 

(אחוזים)

אשהגברדמי ניהול

0.50%0.0%0.0%

0.40%-1.1%-1.0%

0.30%-2.2%-2.2%

0.20%-3.3%-3.1%

0.10%-4.3%-4.1%

0.00%-5.4%-5.2%

 תחילת 67 בגיל פרישה

 קצבת 60%, 2020

 תקופת בלי, שאירים

הבטחה



(א) 2 א 51מוזכר בסעיףשנים 5-ערך נוכחי עבור שקל של פנסיה חודשית ל - נספח ו 

ללא תשלומים מובטחים

גבר

1934193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009

6054.30  54.35  54.38  54.41   54.43   54.44   54.46      54.48      54.49      54.51      54.52      

6154.24  54.29  54.33  54.35   54.38   54.40   54.42      54.44      54.46      54.47      54.49      

6254.13  54.17  54.22  54.26  54.30   54.32   54.35   54.37      54.39      54.41      54.43      54.45      

6354.04  54.09  54.15  54.20  54.23   54.26   54.29   54.32      54.34      54.36      54.39      54.41      

6453.95  54.01  54.07  54.12  54.16   54.20   54.23   54.26      54.29      54.31      54.34      54.36      

6553.86  53.92  53.99  54.05  54.09   54.13   54.16   54.20      54.23      54.26      54.29      54.32      

6653.77  53.84  53.91  53.97  54.02   54.06   54.10   54.14      54.17      54.21      54.24      54.27      

6753.62  53.67  53.74  53.83  53.89  53.94   53.99   54.03   54.07      54.11      54.15      54.19      54.22      

6853.50  53.56  53.65  53.73  53.80  53.86   53.91   53.96   54.00      54.05      54.09      54.13      54.16      

6953.38  53.44  53.54  53.63  53.70  53.76   53.82   53.88   53.93      53.97      54.02      54.06      54.10      

7053.24  53.31  53.42  53.52  53.59  53.66   53.73   53.79   53.84      53.89      53.94      53.99      54.04      

7153.08  53.17  53.29  53.39  53.47  53.55   53.62   53.68   53.75      53.80      53.86      53.91      53.96      

7252.80  52.90  53.01  53.14  53.25  53.34  53.42   53.50   53.57   53.64      53.70      53.76      53.82      53.88      

7352.58  52.71  52.83  52.97  53.08  53.18  53.27   53.36   53.44   53.51      53.59      53.65      53.72      53.78      

7452.34  52.48  52.62  52.77  52.89  53.00  53.10   53.20   53.29   53.37      53.45      53.53      53.60      53.67      

7552.06  52.21  52.37  52.54  52.67  52.79  52.91   53.01   53.11   53.21      53.30      53.38      53.46      53.54      

7651.74  51.91  52.10  52.27  52.42  52.55  52.68   52.80   52.91   53.02      53.12      53.21      53.30      53.39      

7751.00  51.34  51.53  51.75  51.94  52.10  52.25  52.39   52.53   52.66   52.78      52.89      53.00      53.10      53.19      

7850.49  50.85  51.07  51.32  51.53  51.71  51.88  52.04   52.19   52.34   52.47      52.60      52.72      52.84      52.94      

7949.93  50.30  50.55  50.83  51.06  51.25  51.44  51.62   51.79   51.95   52.10      52.24      52.38      52.51      52.63      

8049.29  49.68  49.95  50.26  50.49  50.71  50.92  51.11   51.30   51.47   51.64      51.80      51.94      52.09      52.22      

8148.58  48.95  49.26  49.57  49.82  50.06  50.28  50.49   50.69   50.88   51.06      51.23      51.39      51.54      51.68      

8247.15  47.79  48.15  48.49  48.81  49.08  49.33  49.56  49.79   50.00   50.20   50.39      50.57      50.74      50.91      51.06      

8346.32  46.92  47.28  47.65  47.98  48.25  48.52  48.77  49.00   49.23   49.44   49.64      49.83      50.01      50.18      50.35      

8445.41  45.97  46.33  46.73  47.06  47.35  47.62  47.88  48.13   48.37   48.59   48.80      49.00      49.19      49.37      49.54      

8544.43  44.94  45.32  45.73  46.06  46.36  46.64  46.91  47.17   47.41   47.64   47.86      48.07      48.26      48.45      48.62      

8643.36  43.84  44.24  44.65  44.98  45.28  45.57  45.85  46.11   46.36   46.60   46.82      47.03      47.23      47.42      47.60      

אשה

1934193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009

6054.52  54.53  54.55  54.56   54.57   54.59   54.60      54.61      54.62      54.62      54.63      

6154.49  54.51  54.52  54.54   54.55   54.57   54.58      54.59      54.60      54.61      54.62      

6254.44  54.46  54.48  54.50  54.52   54.53   54.55   54.56      54.57      54.58      54.59      54.60      

6354.40  54.42  54.44  54.47  54.49   54.50   54.52   54.54      54.55      54.56      54.57      54.59      

6454.35  54.37  54.40  54.43  54.45   54.47   54.49   54.51      54.52      54.54      54.55      54.57      

6554.29  54.32  54.35  54.38  54.41   54.43   54.45   54.47      54.49      54.51      54.52      54.54      

6654.22  54.26  54.29  54.33  54.36   54.38   54.41   54.43      54.45      54.47      54.49      54.51      

6754.10  54.14  54.18  54.22  54.26  54.30   54.33   54.36   54.38      54.41      54.43      54.45      54.47      

6854.01  54.05  54.10  54.15  54.19  54.23   54.26   54.30   54.33      54.36      54.38      54.41      54.43      

6953.89  53.94  54.00  54.05  54.10  54.15   54.19   54.23   54.27      54.30      54.33      54.36      54.39      

7053.76  53.82  53.89  53.95  54.01  54.06   54.11   54.15   54.19      54.23      54.27      54.30      54.33      

7153.61  53.68  53.76  53.83  53.89  53.95   54.01   54.06   54.11      54.15      54.20      54.23      54.27      

7253.36  53.44  53.52  53.61  53.69  53.77  53.84   53.90   53.96   54.01      54.07      54.11      54.16      54.20      

7353.15  53.25  53.34  53.45  53.54  53.62  53.70   53.78   53.84   53.91      53.97      54.02      54.07      54.12      

7452.93  53.04  53.15  53.27  53.37  53.47  53.56   53.64   53.72   53.79      53.86      53.92      53.98      54.03      

7552.69  52.82  52.94  53.08  53.19  53.30  53.40   53.50   53.58   53.67      53.74      53.81      53.88      53.94      

7652.45  52.58  52.73  52.88  53.01  53.13  53.24   53.34   53.44   53.53      53.62      53.70      53.77      53.84      

7751.93  52.16  52.31  52.48  52.64  52.79  52.92  53.05   53.17   53.28   53.38      53.47      53.56      53.65      53.72      

7851.59  51.83  52.00  52.20  52.37  52.53  52.68  52.82   52.96   53.08   53.19      53.30      53.40      53.49      53.57      

7951.19  51.45  51.64  51.86  52.05  52.23  52.39  52.55   52.69   52.83   52.95      53.07      53.18      53.28      53.37      

8050.73  50.99  51.21  51.44  51.65  51.85  52.03  52.20   52.36   52.50   52.64      52.77      52.89      53.00      53.10      

8150.18  50.44  50.69  50.94  51.16  51.37  51.57  51.75   51.92   52.08   52.23      52.37      52.50      52.62      52.73      

8249.12  49.55  49.82  50.09  50.36  50.59  50.82  51.03  51.22   51.41   51.58   51.74      51.89      52.03      52.16      52.28      

8348.41  48.82  49.10  49.40  49.68  49.94  50.18  50.40  50.61   50.81   50.99   51.16      51.32      51.47      51.61      51.74      

8447.61  48.01  48.30  48.63  48.92  49.19  49.45  49.68  49.91   50.11   50.31   50.49      50.66      50.82      50.97      51.10      

8546.71  47.09  47.41  47.75  48.06  48.34  48.61  48.86  49.10   49.31   49.52   49.71      49.89      50.06      50.21      50.36      

8645.70  46.07  46.42  46.77  47.09  47.39  47.67  47.93  48.17   48.40   48.62   48.82      49.00      49.18      49.34      49.50      

0.5%המקדמים חושבו לפי דמי ניהול בשיעור של 

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

גיל פרישה

שנת לידה

גיל פרישה

שנת לידה



ג62מוזכר בסעיף שנים5-ערך נוכחי עבור שקל של פנסיה לשאירים ל - נספח ו 

גברשאר

ללא תשלומים מובטחים

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009

2054.69     54.69     54.70     

2154.69     54.69     54.69     

2254.68     54.69     54.69     54.69     

2354.68     54.69     54.69     54.69     

2454.68     54.69     54.69     54.69     

2554.68     54.69     54.69     54.69     

2654.68     54.69     54.69     54.69     

2754.68     54.69     54.69     54.69     54.70     

2854.68     54.69     54.69     54.69     54.70     

2954.68     54.69     54.69     54.69     54.69     

3054.68     54.68     54.69     54.69     54.69     

3154.68     54.68     54.69     54.69     54.69     

3254.67     54.68     54.68     54.69     54.69     54.69     

3354.67     54.68     54.68     54.68     54.69     54.69     

3454.67     54.67     54.68     54.68     54.69     54.69     

3554.67     54.67     54.68     54.68     54.68     54.69     

3654.66     54.67     54.67     54.68     54.68     54.68     

3754.65   54.66     54.67     54.67     54.67     54.68     54.68     

3854.65   54.65     54.66     54.67     54.67     54.67     54.68     

3954.64   54.65     54.66     54.66     54.67     54.67     54.67     

4054.63   54.64     54.65     54.66     54.66     54.66     54.67     

4154.63   54.63     54.64     54.65     54.65     54.66     54.66     

4254.61  54.62   54.63     54.63     54.64     54.65     54.65     54.66     

4354.60  54.61   54.62     54.63     54.63     54.64     54.64     54.65     

4454.58  54.60   54.61     54.62     54.62     54.63     54.64     54.64     

4554.57  54.58   54.60     54.61     54.61     54.62     54.63     54.63     

4654.56  54.57   54.58     54.59     54.60     54.61     54.62     54.62     

4754.53  54.54  54.56   54.57     54.58     54.59     54.60     54.61     54.61     

4854.51  54.53  54.54   54.56     54.57     54.58     54.59     54.60     54.60     

4954.49  54.51  54.53   54.54     54.55     54.57     54.58     54.58     54.59     

5054.47  54.49  54.51   54.53     54.54     54.55     54.56     54.57     54.58     

5154.45  54.47  54.49   54.51     54.52     54.53     54.55     54.56     54.57     

5254.39  54.43  54.45  54.47   54.49     54.50     54.52     54.53     54.54     54.55     

5354.36  54.40  54.43  54.45   54.47     54.48     54.50     54.51     54.53     54.54     

5454.33  54.37  54.40  54.43   54.44     54.46     54.48     54.49     54.51     54.52     

5554.30  54.34  54.37  54.40   54.42     54.44     54.46     54.47     54.49     54.50     

5654.26  54.31  54.34  54.37   54.39     54.41     54.43     54.45     54.47     54.48     

5754.16  54.22  54.27  54.30  54.33   54.36     54.38     54.40     54.42     54.44     54.46     

5854.11  54.17  54.22  54.26  54.29   54.32     54.34     54.37     54.39     54.41     54.43     

5954.04  54.11  54.16  54.21  54.24   54.27     54.30     54.32     54.35     54.37     54.39     

6053.96  54.03  54.09  54.14  54.18   54.21     54.24     54.27     54.30     54.32     54.35     

6153.86  53.95  54.01  54.06  54.10   54.14     54.18     54.21     54.24     54.27     54.30     

6253.69  53.76  53.85  53.92  53.98  54.02   54.07     54.11     54.14     54.18     54.21     54.24     

6353.56  53.64  53.74  53.82  53.88  53.93   53.98     54.02     54.07     54.11     54.14     54.18     

6453.42  53.51  53.62  53.70  53.77  53.83   53.88     53.93     53.98     54.03     54.07     54.11     

6553.26  53.36  53.48  53.57  53.65  53.71   53.77     53.83     53.88     53.93     53.98     54.03     

6653.08  53.20  53.33  53.43  53.51  53.58   53.65     53.71     53.77     53.83     53.89     53.94     

6752.82  52.90  53.03  53.17  53.28  53.37  53.45   53.52     53.59     53.66     53.73     53.79     53.84     

6852.62  52.71  52.86  53.01  53.13  53.22  53.31   53.39     53.47     53.55     53.62     53.68     53.75     

6952.42  52.53  52.70  52.85  52.97  53.07  53.17   53.26     53.35     53.43     53.51     53.58     53.65     

7052.21  52.34  52.52  52.68  52.81  52.92  53.03   53.13     53.22     53.31     53.40     53.47     53.55     

7152.00  52.15  52.35  52.51  52.64  52.77  52.88   52.99     53.09     53.19     53.28     53.37     53.45     

7251.62  51.80  51.96  52.17  52.34  52.48  52.61  52.74   52.85     52.96     53.07     53.17     53.26     53.35     

7351.39  51.57  51.76  51.98  52.16  52.31  52.45  52.58   52.71     52.82     52.94     53.04     53.14     53.24     

7451.13  51.34  51.54  51.77  51.96  52.12  52.27  52.41   52.55     52.67     52.79     52.91     53.01     53.12     

7550.85  51.07  51.30  51.54  51.73  51.91  52.07  52.22   52.37     52.51     52.64     52.76     52.87     52.98     

7650.54  50.78  51.04  51.29  51.49  51.67  51.85  52.01   52.17     52.32     52.46     52.59     52.72     52.83     

7749.72  50.17  50.43  50.72  50.98  51.19  51.39  51.58  51.76   51.93     52.09     52.24     52.39     52.52     52.65     

7849.27  49.73  50.01  50.33  50.60  50.83  51.04  51.25  51.44   51.63     51.80     51.97     52.12     52.27     52.41     

7948.79  49.26  49.56  49.90  50.18  50.42  50.65  50.87  51.08   51.28     51.47     51.64     51.81     51.97     52.12     

8048.28  48.73  49.06  49.41  49.70  49.95  50.20  50.43  50.65   50.85     51.05     51.24     51.41     51.58     51.74     

8147.70  48.11  48.47  48.82  49.11  49.38  49.63  49.87  50.10   50.31     50.52     50.71     50.89     51.07     51.23     

8247.01  47.41  47.79  48.14  48.44  48.71  48.97  49.22  49.46   49.68     49.90     50.10     50.29     50.47     50.64     

8346.24  46.62  47.03  47.38  47.68  47.96  48.24  48.49  48.74   48.97     49.19     49.39     49.59     49.77     49.95     

8445.36  45.74  46.17  46.52  46.82  47.11  47.39  47.66  47.91   48.14     48.37     48.58     48.79     48.98     49.16     

8544.38  44.78  45.21  45.55  45.87  46.16  46.45  46.72  46.97   47.22     47.45     47.67     47.87     48.07     48.26     

8643.31  43.73  44.16  44.50  44.82  45.12  45.41  45.68  45.94   46.19     46.42     46.64     46.85     47.05     47.24     

8742.18  42.62  43.03  43.37  43.69  43.99  44.28  44.56  44.82   45.07     45.30     45.53     45.74     45.94     46.13     

8841.01  41.46  41.85  42.19  42.50  42.81  43.09  43.37  43.63   43.88     44.11     44.33     44.54     44.74     44.93     

8939.81  40.26  40.62  40.95  41.26  41.56  41.84  42.11  42.37   42.61     42.84     43.06     43.27     43.46     43.65     

9038.55  38.98  39.33  39.65  39.95  40.24  40.51  40.78  41.02   41.26     41.48     41.69     41.90     42.09     42.27     

0.5%המקדמים חושבו לפי דמי ניהול בשיעור של 

המקדמים חושבו עבור שאיר שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

גיל השאיר

תאריך לידה



ג62מוזכר בסעיף שנים5-ערך נוכחי עבור שקל של פנסיה לשאירים ל - נספח ו 

אשהשאר

ללא תשלומים מובטחים

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009

2054.71      54.72      54.72      

2154.71      54.71      54.72      

2254.71      54.71      54.71      54.71      

2354.71      54.71      54.71      54.71      

2454.71      54.71      54.71      54.71      

2554.71      54.71      54.71      54.71      

2654.71      54.71      54.71      54.71      

2754.70      54.71      54.71      54.71      54.71      

2854.70      54.71      54.71      54.71      54.71      

2954.70      54.71      54.71      54.71      54.71      

3054.70      54.70      54.71      54.71      54.71      

3154.70      54.70      54.71      54.71      54.71      

3254.70   54.70      54.70      54.70      54.71      54.71      

3354.70   54.70      54.70      54.70      54.71      54.71      

3454.69   54.70      54.70      54.70      54.70      54.71      

3554.69   54.70      54.70      54.70      54.70      54.71      

3654.69   54.69      54.70      54.70      54.70      54.70      

3754.68   54.69   54.69      54.69      54.70      54.70      54.70      

3854.68   54.68   54.69      54.69      54.69      54.70      54.70      

3954.68   54.68   54.68      54.69      54.69      54.69      54.70      

4054.67   54.68   54.68      54.68      54.69      54.69      54.69      

4154.67   54.67   54.68      54.68      54.68      54.69      54.69      

4254.65  54.66   54.67   54.67      54.67      54.68      54.68      54.69      

4354.65  54.65   54.66   54.66      54.67      54.67      54.68      54.68      

4454.64  54.65   54.65   54.66      54.66      54.67      54.67      54.68      

4554.63  54.64   54.65   54.65      54.66      54.66      54.67      54.67      

4654.62  54.63   54.64   54.64      54.65      54.66      54.66      54.67      

4754.60  54.61  54.62   54.63   54.64      54.64      54.65      54.66      54.66      

4854.59  54.60  54.61   54.62   54.63      54.64      54.64      54.65      54.66      

4954.58  54.59  54.60   54.61   54.62      54.63      54.64      54.64      54.65      

5054.57  54.58  54.59   54.60   54.61      54.62      54.63      54.63      54.64      

5154.55  54.57  54.58   54.59   54.60      54.61      54.62      54.63      54.63      

5254.52  54.54  54.56  54.57   54.58   54.59      54.60      54.61      54.62      54.63      

5354.51  54.53  54.55  54.56   54.57   54.59      54.60      54.61      54.61      54.62      

5454.50  54.52  54.54  54.55   54.57   54.58      54.59      54.60      54.61      54.62      

5554.49  54.51  54.53  54.54   54.56   54.57      54.58      54.59      54.60      54.61      

5654.46  54.48  54.50  54.52   54.54   54.55      54.56      54.57      54.59      54.60      

5754.40  54.43  54.45  54.47  54.49   54.51   54.53      54.54      54.55      54.57      54.58      

5854.36  54.39  54.41  54.44  54.46   54.48   54.50      54.52      54.53      54.55      54.56      

5954.31  54.34  54.37  54.40  54.42   54.45   54.47      54.49      54.50      54.52      54.54      

6054.25  54.29  54.33  54.36  54.38   54.41   54.43      54.45      54.47      54.49      54.51      

6154.19  54.24  54.28  54.31  54.34   54.37   54.39      54.42      54.44      54.46      54.48      

6254.09  54.13  54.18  54.22  54.26  54.29   54.33   54.35      54.38      54.41      54.43      54.45      

6354.02  54.06  54.12  54.17  54.21  54.24   54.28   54.31      54.34      54.37      54.40      54.42      

6453.95  54.00  54.06  54.11  54.15  54.20   54.23   54.27      54.30      54.33      54.36      54.39      

6553.88  53.93  54.00  54.05  54.10  54.15   54.19   54.23      54.26      54.30      54.33      54.36      

6653.80  53.86  53.93  53.99  54.04  54.09   54.14   54.18      54.22      54.26      54.29      54.32      

6753.65  53.71  53.78  53.85  53.92  53.98  54.03   54.08   54.13      54.17      54.21      54.25      54.28      

6853.54  53.61  53.69  53.77  53.84  53.90  53.96   54.02   54.07      54.12      54.16      54.20      54.24      

6953.42  53.50  53.59  53.67  53.75  53.82  53.89   53.95   54.00      54.06      54.10      54.15      54.19      

7053.29  53.38  53.47  53.57  53.65  53.73  53.80   53.87   53.93      53.99      54.04      54.09      54.14      

7153.14  53.24  53.35  53.45  53.54  53.63  53.71   53.78   53.85      53.91      53.97      54.02      54.08      

7252.88  52.98  53.09  53.21  53.33  53.43  53.52  53.60   53.68   53.76      53.83      53.89      53.95      54.01      

7352.69  52.81  52.93  53.07  53.19  53.30  53.40  53.49   53.58   53.66      53.74      53.81      53.87      53.94      

7452.49  52.62  52.76  52.90  53.03  53.15  53.27  53.37   53.47   53.56      53.64      53.72      53.79      53.86      

7552.27  52.42  52.57  52.73  52.87  53.00  53.12  53.24   53.34   53.44      53.53      53.62      53.70      53.77      

7652.03  52.19  52.36  52.54  52.69  52.83  52.96  53.09   53.20   53.31      53.41      53.51      53.59      53.67      

7751.49  51.75  51.93  52.12  52.31  52.48  52.63  52.78  52.91   53.04   53.16      53.27      53.37      53.47      53.56      

7851.13  51.41  51.60  51.82  52.03  52.21  52.38  52.54  52.69   52.83   52.96      53.08      53.20      53.30      53.40      

7950.72  51.01  51.23  51.47  51.69  51.89  52.08  52.25  52.42   52.57   52.71      52.84      52.97      53.08      53.19      

8050.25  50.55  50.79  51.05  51.29  51.50  51.70  51.89  52.07   52.23   52.39      52.53      52.67      52.79      52.91      

8149.71  50.00  50.27  50.54  50.79  51.02  51.23  51.44  51.62   51.80   51.96      52.12      52.26      52.39      52.52      

8249.10  49.39  49.68  49.97  50.23  50.48  50.70  50.92  51.11   51.30   51.47      51.64      51.79      51.93      52.06      

8348.38  48.68  49.00  49.30  49.58  49.83  50.07  50.30  50.51   50.71   50.89      51.06      51.22      51.37      51.51      

8447.54  47.86  48.20  48.51  48.80  49.07  49.32  49.56  49.78   49.99   50.19      50.37      50.54      50.69      50.84      

8546.55  46.89  47.25  47.58  47.88  48.17  48.43  48.68  48.92   49.14   49.34      49.53      49.71      49.88      50.03      

8645.43  45.79  46.17  46.51  46.83  47.13  47.40  47.67  47.91   48.14   48.35      48.55      48.74      48.92      49.08      

8744.20  44.59  44.98  45.33  45.65  45.96  46.25  46.52  46.77   47.01   47.23      47.44      47.64      47.82      47.99      

8842.91  43.32  43.71  44.07  44.40  44.71  45.01  45.29  45.54   45.79   46.01      46.23      46.43      46.61      46.79      

8941.61  42.03  42.42  42.77  43.11  43.42  43.72  43.99  44.26   44.50   44.73      44.94      45.14      45.33      45.50      

9040.35  40.77  41.15  41.50  41.82  42.13  42.42  42.70  42.95   43.19   43.42      43.63      43.82      44.01      44.18      

0.5%המקדמים חושבו לפי דמי ניהול בשיעור של 

המקדמים חושבו עבור שאיר שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

גיל השאיר

תאריך לידה



ג50מוזכר בסעיףערך נוכחי של תשלומים מובטחים לפי שנים וחודשים- נספח ז 

123456789101112חודש/שנה

00.997      1.991      2.982      3.970      4.954      5.936       6.915       7.891       8.864       9.833       10.800     11.764     

112.725    13.683    14.639    15.591    16.540    17.487     18.430     19.371     20.308     21.243     22.175     23.105     

224.031    24.954    25.875    26.793    27.708    28.620     29.530     30.437     31.341     32.242     33.140     34.036     

334.929    35.819    36.707    37.591    38.474    39.353     40.230     41.104     41.975     42.844     43.710     44.573     

445.434    46.292    47.148    48.001    48.851    49.699     50.544     51.386     52.226     53.064     53.898     54.731     

555.560    56.388    57.212    58.034    58.854    59.671     60.486     61.298     62.108     62.915     63.720     64.522     

665.322    66.119    66.914    67.707    68.497    69.284     70.070     70.852     71.633     72.411     73.187     73.960     

774.731    75.500    76.266    77.030    77.792    78.551     79.308     80.062     80.815     81.565     82.313     83.058     

883.801    84.542    85.281    86.017    86.751    87.483     88.213     88.940     89.666     90.389     91.109     91.828     

992.544    93.259    93.971    94.681    95.388    96.094     96.797     97.498     98.197     98.894     99.589     100.282   

10100.972  101.661  102.347  103.031  103.714  104.394   105.072   105.748   106.422   107.093   107.763   108.431   

11109.097  109.760  110.422  111.081  111.739  112.395   113.048   113.700   114.349   114.997   115.642   116.286   

12116.928  117.567  118.205  118.841  119.475  120.107   120.737   121.365   121.991   122.615   123.238   123.858   

13124.477  125.093  125.708  126.321  126.932  127.541   128.148   128.754   129.357   129.959   130.559   131.157   

14131.753  132.348  132.940  133.531  134.120  134.707   135.293   135.876   136.458   137.038   137.617   138.193   

15138.768  139.341  139.912  140.482  141.049  141.615   142.180   142.742   143.303   143.862   144.420   144.975   

16145.529  146.082  146.632  147.181  147.729  148.274   148.818   149.360   149.901   150.440   150.977   151.513   

17152.047  152.580  153.110  153.640  154.167  154.693   155.217   155.740   156.261   156.781   157.299   157.815   

18158.330  158.843  159.355  159.865  160.373  160.880   161.386   161.890   162.392   162.893   163.392   163.890   

19164.386  164.881  165.374  165.866  166.356  166.845   167.332   167.818   168.302   168.785   169.266   169.746   

20170.224  170.701  171.177  171.651  172.123  172.594   173.064   173.532   173.999   174.464   174.928   175.391   

21175.852  176.311  176.770  177.227  177.682  178.136   178.589   179.040   179.490   179.939   180.386   180.832   

22181.276  181.719  182.161  182.602  183.041  183.478   183.915   184.350   184.784   185.216   185.647   186.077   

0.5%המקדמים חושבו לפי דמי ניהול בשיעור של 



א38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

גבר:מגדר

67:גיל פרישה

לא:נכות מתפתחת

לא:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.4702         1.4702         1.4702         1.4702         

191.6009         1.6009         1.6009         1.6009         

201.7431         1.7431         1.7431         1.7431         

211.9296         1.9296         1.9296         1.9296         

222.1356         2.1356         2.1356         2.1356         2.1356         

232.3630         2.3630         2.3630         2.3630         2.3630         

242.6141         2.6141         2.6141         2.6141         2.6141         

252.8910         2.8910         2.8910         2.8910         2.8910         

263.1964         3.1964         3.1964         3.1964         3.1964         

273.4402         3.4402         3.4402         3.4402         3.4402         3.4402         

283.6404         3.6404         3.6404         3.6404         3.6405         3.6405         

293.8862         3.8862         3.8862         3.8862         3.8862         3.8862         

304.1203         4.1203         4.1203         4.1203         4.1203         4.1203         

314.3139         4.3139         4.3139         4.3139         4.3139         4.3139         

324.4754         4.4754         4.4754         4.4754         4.4754         4.4754         4.4754         

334.6571         4.6571         4.6571         4.6571         4.6571         4.6571         4.6571         

344.8712         4.8712         4.8712         4.8712         4.8712         4.8712         4.8712         

355.1290         5.1290         5.1290         5.1290         5.1290         5.1290         5.1290         

365.4413         5.4413         5.4413         5.4413         5.4413         5.4413         5.4413         

375.8178         5.8178         5.8178         5.8178         5.8178         5.8178         5.8178         5.8178         

386.2673         6.2673         6.2673         6.2673         6.2673         6.2673         6.2673         6.2673         

396.9266         6.9266         6.9266         6.9266         6.9267         6.9267         6.9267         6.9267         

407.3432         7.3433         7.3433         7.3433         7.3433         7.3433         7.3433         7.3433         

418.1959         8.1959         8.1960         8.1960         8.1960         8.1960         8.1960         8.1960         

429.0075        9.0075         9.0075         9.0075         9.0076         9.0076         9.0076         9.0076         9.0076         

439.9147        9.9147         9.9147         9.9147         9.9147         9.9147         9.9147         9.9147         9.9148         

4410.9157      10.9157       10.9157       10.9157       10.9157       10.9157       10.9157       10.9158       10.9158       

4512.0062      12.0062       12.0062       12.0062       12.0062       12.0063       12.0063       12.0063       12.0063       

4613.1790      13.1791       13.1791       13.1791       13.1791       13.1792       13.1792       13.1792       13.1792       

4714.4240      14.4240      14.4240       14.4241       14.4241       14.4241       14.4241       14.4242       14.4242       14.4242       

4815.7274      15.7274      15.7275       15.7275       15.7275       15.7276       15.7276       15.7276       15.7276       15.7276       

4917.3829      17.3829      17.3830       17.3830       17.3831       17.3831       17.3831       17.3831       17.3832       17.3832       

5018.5165      18.5166      18.5166       18.5167       18.5167       18.5168       18.5168       18.5168       18.5169       18.5169       

5120.0734      20.0735      20.0736       20.0736       20.0737       20.0737       20.0738       20.0738       20.0738       20.0739       

5221.4357      21.4357      21.4358      21.4359       21.4360       21.4360       21.4361       21.4361       21.4362       21.4362       21.4363       

5322.7316      22.7317      22.7318      22.7319       22.7320       22.7321       22.7321       22.7322       22.7322       22.7323       22.7323       

5423.9219      23.9220      23.9222      23.9223       23.9224       23.9225       23.9225       23.9226       23.9227       23.9227       23.9228       

5524.9625      24.9627      24.9628      24.9629       24.9631       24.9631       24.9632       24.9633       24.9633       24.9634       24.9635       

5625.8043      25.8045      25.8047      25.8048       25.8049       25.8050       25.8051       25.8052       25.8052       25.8053       25.8054       

5726.3933      26.3934      26.3936      26.3938      26.3940       26.3941       26.3942       26.3943       26.3944       26.3944       26.3945       26.3946       

5826.6713      26.6713      26.6716      26.6718      26.6720       26.6721       26.6722       26.6723       26.6724       26.6725       26.6726       26.6727       

5926.5754      26.5755      26.5758      26.5760      26.5762       26.5763       26.5764       26.5765       26.5766       26.5767       26.5768       26.5769       

6026.0393      26.0394      26.0397      26.0399      26.0401       26.0403       26.0404       26.0405       26.0406       26.0407       26.0408       26.0409       

6124.9936      24.9938      24.9941      24.9943      24.9945       24.9947       24.9948       24.9949       24.9950       24.9951       24.9952       24.9953       

6223.3672      23.3673      23.3674      23.3677      23.3680      23.3681       23.3683       23.3684       23.3685       23.3687       23.3688       23.3689       23.3690       

6321.0860      21.0860      21.0862      21.0865      21.0867      21.0869       21.0870       21.0872       21.0873       21.0874       21.0875       21.0876       21.0877       

6417.9955      17.9955      17.9957      17.9959      17.9961      17.9963       17.9964       17.9965       17.9966       17.9967       17.9968       17.9969       17.9970       

6513.2540      13.2541      13.2542      13.2544      13.2546      13.2547       13.2548       13.2549       13.2550       13.2550       13.2551       13.2552       13.2553       

667.0940        7.0940        7.0941        7.0942        7.0943        7.0944         7.0944         7.0945         7.0945         7.0946         7.0946         7.0947         7.0947         

67-          -          -          -          -          -          -           -           -           -           -           -           -           -           

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



א38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

אשה:מגדר

67:גיל פרישה

לא:נכות מתפתחת

לא:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
180.9959        0.9959        0.9959        0.9959        

191.0745        1.0745        1.0745        1.0745        

201.1592        1.1592        1.1592        1.1592        

211.2715        1.2715        1.2715        1.2715        

221.3943        1.3943        1.3943        1.3943        1.3943        

231.5286        1.5286        1.5286        1.5286        1.5286        

241.7065        1.7065        1.7065        1.7065        1.7065        

251.9393        1.9393        1.9393        1.9393        1.9393        

262.2819        2.2819        2.2819        2.2819        2.2819        

272.6379        2.6379        2.6379        2.6379        2.6379        2.6379        

283.0485        3.0485        3.0485        3.0485        3.0485        3.0485        

293.5921        3.5921        3.5921        3.5921        3.5921        3.5921        

304.2294        4.2294        4.2294        4.2294        4.2294        4.2294        

314.7151        4.7151        4.7151        4.7151        4.7151        4.7151        

325.1733        5.1733        5.1733        5.1733        5.1733        5.1733        5.1733        

335.6468        5.6468        5.6468        5.6469        5.6469        5.6469        5.6469        

346.1378        6.1378        6.1378        6.1378        6.1378        6.1378        6.1378        

356.6483        6.6483        6.6483        6.6483        6.6483        6.6483        6.6483        

367.1803        7.1803        7.1803        7.1803        7.1803        7.1803        7.1803        

377.7356        7.7356        7.7356        7.7356        7.7356        7.7356        7.7356        7.7356        

388.3158        8.3158        8.3158        8.3158        8.3158        8.3158        8.3158        8.3158        

399.0924        9.0924        9.0924        9.0924        9.0924        9.0924        9.0924        9.0924        

409.8295        9.8295        9.8295        9.8296        9.8296        9.8296        9.8296        9.8296        

4110.7053      10.7053      10.7053      10.7053      10.7053      10.7053      10.7053      10.7053      

4211.4283     11.4283      11.4284      11.4284      11.4284      11.4284      11.4284      11.4284      11.4284      

4312.1804     12.1804      12.1804      12.1805      12.1805      12.1805      12.1805      12.1805      12.1805      

4412.9603     12.9603      12.9603      12.9603      12.9603      12.9603      12.9603      12.9603      12.9603      

4513.7657     13.7657      13.7657      13.7657      13.7657      13.7657      13.7657      13.7657      13.7658      

4614.5933     14.5933      14.5934      14.5934      14.5934      14.5934      14.5934      14.5934      14.5934      

4715.4387     15.4387     15.4387      15.4387      15.4387      15.4387      15.4387      15.4387      15.4388      15.4388      

4816.2955     16.2956     16.2956      16.2956      16.2956      16.2956      16.2956      16.2957      16.2957      16.2957      

4917.4686     17.4686     17.4686      17.4686      17.4687      17.4687      17.4687      17.4687      17.4687      17.4687      

5018.6666     18.6667     18.6667      18.6667      18.6668      18.6668      18.6668      18.6668      18.6668      18.6668      

5119.7048     19.7049     19.7049      19.7049      19.7050      19.7050      19.7050      19.7050      19.7051      19.7051      

5220.5442     20.5442     20.5442     20.5443      20.5443      20.5443      20.5443      20.5444      20.5444      20.5444      20.5444      

5321.3298     21.3298     21.3299     21.3299      21.3300      21.3300      21.3300      21.3300      21.3301      21.3301      21.3301      

5422.0393     22.0393     22.0393     22.0394      22.0394      22.0395      22.0395      22.0395      22.0396      22.0396      22.0396      

5522.6459     22.6459     22.6460     22.6460      22.6461      22.6461      22.6462      22.6462      22.6462      22.6463      22.6463      

5623.1182     23.1183     23.1184     23.1184      23.1185      23.1185      23.1186      23.1186      23.1186      23.1187      23.1187      

5723.4196     23.4196     23.4197     23.4198     23.4198      23.4199      23.4199      23.4200      23.4200      23.4201      23.4201      23.4201      

5823.5073     23.5073     23.5074     23.5075     23.5075      23.5076      23.5077      23.5077      23.5078      23.5078      23.5078      23.5079      

5923.3318     23.3319     23.3319     23.3320     23.3321      23.3322      23.3322      23.3323      23.3323      23.3324      23.3324      23.3325      

6021.5679     21.5680     21.5681     21.5681     21.5682      21.5683      21.5683      21.5684      21.5684      21.5685      21.5685      21.5686      

6119.5921     19.5922     19.5923     19.5923     19.5924      19.5925      19.5925      19.5926      19.5926      19.5927      19.5927      19.5928      

6217.3879     17.3879     17.3880     17.3881     17.3881     17.3882      17.3883      17.3883      17.3884      17.3884      17.3885      17.3885      17.3885      

6314.9364     14.9364     14.9364     14.9365     14.9366     14.9366      14.9367      14.9367      14.9368      14.9368      14.9369      14.9369      14.9369      

6412.1632     12.1633     12.1633     12.1634     12.1635     12.1635      12.1636      12.1636      12.1636      12.1637      12.1637      12.1637      12.1638      

658.8903       8.8903       8.8903       8.8904       8.8904       8.8905        8.8905        8.8906        8.8906        8.8906        8.8906        8.8907        8.8907        

664.7100       4.7100       4.7100       4.7101       4.7101       4.7101        4.7101        4.7102        4.7102        4.7102        4.7102        4.7102        4.7102        

67-         -         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



א38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

גבר:מגדר

64:גיל פרישה

לא:נכות מתפתחת

לא:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.4653        1.4653        1.4653        1.4653        

191.5950        1.5950        1.5950        1.5950        

201.7361        1.7361        1.7361        1.7361        

211.9209        1.9209        1.9209        1.9209        

222.1249        2.1249        2.1249        2.1249        2.1249        

232.3499        2.3499        2.3499        2.3499        2.3499        

242.5979        2.5979        2.5979        2.5979        2.5979        

252.8711        2.8711        2.8711        2.8711        2.8711        

263.1720        3.1720        3.1720        3.1720        3.1720        

273.4111        3.4111        3.4111        3.4111        3.4111        3.4111        

283.6062        3.6062        3.6062        3.6062        3.6062        3.6062        

293.8457        3.8457        3.8457        3.8457        3.8457        3.8457        

304.0727        4.0727        4.0727        4.0727        4.0727        4.0727        

314.2587        4.2587        4.2587        4.2587        4.2587        4.2587        

324.4121        4.4121        4.4121        4.4121        4.4121        4.4121        4.4121        

334.5842        4.5842        4.5842        4.5842        4.5842        4.5842        4.5842        

344.7868        4.7868        4.7868        4.7868        4.7868        4.7868        4.7868        

355.0308        5.0308        5.0308        5.0308        5.0308        5.0308        5.0308        

365.3262        5.3262        5.3262        5.3262        5.3262        5.3262        5.3262        

375.6818        5.6818        5.6818        5.6818        5.6818        5.6818        5.6818        5.6818        

386.1054        6.1054        6.1054        6.1054        6.1054        6.1054        6.1054        6.1054        

396.7290        6.7290        6.7290        6.7290        6.7291        6.7291        6.7291        6.7291        

407.1244        7.1244        7.1244        7.1244        7.1244        7.1244        7.1245        7.1245        

417.9254        7.9254        7.9254        7.9254        7.9254        7.9254        7.9254        7.9254        

428.6781       8.6781        8.6781        8.6781        8.6781        8.6781        8.6781        8.6782        8.6782        

439.5128       9.5128        9.5128        9.5129        9.5129        9.5129        9.5129        9.5129        9.5129        

4410.4251     10.4251      10.4252      10.4252      10.4252      10.4252      10.4252      10.4252      10.4252      

4511.4076     11.4077      11.4077      11.4077      11.4077      11.4077      11.4077      11.4078      11.4078      

4612.4496     12.4497      12.4497      12.4497      12.4497      12.4498      12.4498      12.4498      12.4498      

4713.5369     13.5369     13.5369      13.5369      13.5370      13.5370      13.5370      13.5370      13.5371      13.5371      

4814.6512     14.6513     14.6513      14.6513      14.6514      14.6514      14.6514      14.6514      14.6515      14.6515      

4916.0577     16.0577     16.0578      16.0578      16.0578      16.0579      16.0579      16.0579      16.0579      16.0580      

5016.9907     16.9908     16.9908      16.9909      16.9909      16.9909      16.9910      16.9910      16.9910      16.9911      

5118.2194     18.2195     18.2195      18.2196      18.2196      18.2197      18.2197      18.2198      18.2198      18.2198      

5219.2111     19.2111     19.2113     19.2113      19.2114      19.2114      19.2115      19.2115      19.2116      19.2116      19.2116      

5320.0732     20.0732     20.0734     20.0735      20.0735      20.0736      20.0736      20.0737      20.0737      20.0738      20.0738      

5420.7582     20.7583     20.7584     20.7585      20.7586      20.7587      20.7587      20.7588      20.7588      20.7589      20.7589      

5521.2132     21.2133     21.2135     21.2136      21.2137      21.2138      21.2138      21.2139      21.2139      21.2140      21.2140      

5621.3800     21.3802     21.3803     21.3804      21.3805      21.3806      21.3807      21.3807      21.3808      21.3808      21.3809      

5721.1950     21.1950     21.1952     21.1954     21.1955      21.1956      21.1957      21.1957      21.1958      21.1959      21.1959      21.1960      

5820.5899     20.5899     20.5901     20.5903     20.5904      20.5905      20.5906      20.5907      20.5907      20.5908      20.5909      20.5909      

5919.4918     19.4919     19.4921     19.4922     19.4924      19.4925      19.4926      19.4926      19.4927      19.4928      19.4928      19.4929      

6017.8225     17.8226     17.8228     17.8229     17.8231      17.8232      17.8233      17.8233      17.8234      17.8235      17.8235      17.8236      

6115.4291     15.4293     15.4294     15.4296     15.4297      15.4298      15.4299      15.4299      15.4300      15.4301      15.4301      15.4302      

6211.9878     11.9878     11.9879     11.9881     11.9882     11.9883      11.9883      11.9884      11.9885      11.9885      11.9886      11.9886      11.9887      

636.7605       6.7605       6.7606       6.7606       6.7607       6.7608        6.7608        6.7609        6.7609        6.7609        6.7610        6.7610        6.7610        

64-         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



א38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

אשה:מגדר

64:גיל פרישה

לא:נכות מתפתחת

לא:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
180.9926        0.9926        0.9926        0.9926        

191.0706        1.0706        1.0706        1.0706        

201.1546        1.1546        1.1546        1.1546        

211.2658        1.2658        1.2658        1.2658        

221.3874        1.3874        1.3874        1.3874        1.3874        

231.5203        1.5203        1.5203        1.5203        1.5203        

241.6962        1.6962        1.6962        1.6962        1.6962        

251.9262        1.9262        1.9262        1.9262        1.9262        

262.2647        2.2647        2.2647        2.2647        2.2647        

272.6159        2.6159        2.6159        2.6159        2.6159        2.6159        

283.0202        3.0202        3.0202        3.0202        3.0202        3.0202        

293.5551        3.5551        3.5551        3.5551        3.5551        3.5551        

304.1811        4.1811        4.1811        4.1811        4.1811        4.1811        

314.6555        4.6555        4.6555        4.6555        4.6555        4.6555        

325.1009        5.1009        5.1009        5.1010        5.1010        5.1010        5.1010        

335.5594        5.5594        5.5594        5.5594        5.5594        5.5594        5.5594        

346.0327        6.0327        6.0327        6.0327        6.0327        6.0327        6.0327        

356.5224        6.5224        6.5224        6.5224        6.5224        6.5224        6.5224        

367.0299        7.0299        7.0299        7.0299        7.0299        7.0299        7.0299        

377.5564        7.5564        7.5564        7.5565        7.5565        7.5565        7.5565        7.5565        

388.1030        8.1030        8.1030        8.1030        8.1030        8.1030        8.1030        8.1030        

398.8353        8.8353        8.8353        8.8353        8.8353        8.8353        8.8353        8.8353        

409.5223        9.5223        9.5223        9.5223        9.5223        9.5223        9.5223        9.5223        

4110.3354      10.3354      10.3355      10.3355      10.3355      10.3355      10.3355      10.3355      

4210.9919     10.9919      10.9919      10.9919      10.9919      10.9919      10.9919      10.9919      10.9919      

4311.6660     11.6660      11.6660      11.6660      11.6660      11.6660      11.6660      11.6660      11.6660      

4412.3546     12.3546      12.3546      12.3547      12.3547      12.3547      12.3547      12.3547      12.3547      

4513.0535     13.0535      13.0535      13.0535      13.0535      13.0536      13.0536      13.0536      13.0536      

4613.7568     13.7568      13.7568      13.7569      13.7569      13.7569      13.7569      13.7569      13.7569      

4714.4572     14.4572     14.4572      14.4572      14.4572      14.4572      14.4572      14.4572      14.4573      14.4573      

4815.1452     15.1452     15.1452      15.1452      15.1453      15.1453      15.1453      15.1453      15.1453      15.1453      

4916.0972     16.0973     16.0973      16.0973      16.0973      16.0973      16.0974      16.0974      16.0974      16.0974      

5017.0342     17.0342     17.0342      17.0342      17.0343      17.0343      17.0343      17.0343      17.0343      17.0343      

5117.7810     17.7810     17.7811      17.7811      17.7811      17.7811      17.7812      17.7812      17.7812      17.7812      

5218.2992     18.2992     18.2993     18.2993      18.2993      18.2994      18.2994      18.2994      18.2994      18.2994      18.2995      

5318.7132     18.7132     18.7132     18.7133      18.7133      18.7133      18.7134      18.7134      18.7134      18.7134      18.7135      

5418.9930     18.9930     18.9931     18.9931      18.9932      18.9932      18.9932      18.9933      18.9933      18.9933      18.9933      

5519.1037     19.1037     19.1038     19.1038      19.1039      19.1039      19.1040      19.1040      19.1040      19.1040      19.1041      

5619.0045     19.0045     19.0046     19.0046      19.0047      19.0047      19.0047      19.0048      19.0048      19.0048      19.0049      

5718.6480     18.6480     18.6481     18.6481     18.6482      18.6482      18.6483      18.6483      18.6483      18.6484      18.6484      18.6484      

5817.9797     17.9797     17.9798     17.9798     17.9799      17.9799      17.9800      17.9800      17.9801      17.9801      17.9801      17.9802      

5916.9368     16.9368     16.9369     16.9369     16.9370      16.9370      16.9371      16.9371      16.9371      16.9372      16.9372      16.9372      

6014.5878     14.5879     14.5879     14.5880     14.5881      14.5881      14.5881      14.5882      14.5882      14.5882      14.5883      14.5883      

6111.9230     11.9230     11.9231     11.9231     11.9231      11.9232      11.9232      11.9233      11.9233      11.9233      11.9233      11.9234      

628.7605       8.7605       8.7605       8.7606       8.7606       8.7606        8.7607        8.7607        8.7607        8.7607        8.7608        8.7608        8.7608        

634.6767       4.6767       4.6768       4.6768       4.6768       4.6768        4.6768        4.6768        4.6769        4.6769        4.6769        4.6769        4.6769        

64-         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



א38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

גבר:מגדר

62:גיל פרישה

לא:נכות מתפתחת

לא:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.4612        1.4612        1.4612        1.4612        

191.5901        1.5901        1.5901        1.5901        

201.7302        1.7302        1.7302        1.7302        

211.9137        1.9137        1.9137        1.9137        

222.1160        2.1160        2.1160        2.1160        2.1160        

232.3390        2.3390        2.3390        2.3390        2.3390        

242.5845        2.5845        2.5845        2.5845        2.5845        

252.8547        2.8547        2.8547        2.8547        2.8547        

263.1518        3.1518        3.1518        3.1518        3.1518        

273.3870        3.3870        3.3870        3.3870        3.3870        3.3870        

283.5780        3.5780        3.5780        3.5780        3.5780        3.5780        

293.8123        3.8124        3.8124        3.8124        3.8124        3.8124        

304.0335        4.0335        4.0335        4.0336        4.0336        4.0336        

314.2133        4.2133        4.2133        4.2133        4.2133        4.2133        

324.3600        4.3600        4.3600        4.3600        4.3600        4.3600        4.3600        

334.5244        4.5244        4.5244        4.5244        4.5244        4.5244        4.5244        

344.7177        4.7177        4.7177        4.7177        4.7177        4.7177        4.7177        

354.9504        4.9504        4.9504        4.9504        4.9504        4.9504        4.9504        

365.2320        5.2320        5.2320        5.2320        5.2320        5.2320        5.2320        

375.5707        5.5707        5.5707        5.5707        5.5707        5.5707        5.5707        5.5707        

385.9733        5.9733        5.9733        5.9733        5.9733        5.9733        5.9733        5.9733        

396.5679        6.5679        6.5679        6.5679        6.5679        6.5679        6.5679        6.5679        

406.9448        6.9448        6.9448        6.9448        6.9448        6.9448        6.9449        6.9449        

417.7036        7.7036        7.7036        7.7036        7.7036        7.7036        7.7036        7.7036        

428.4083       8.4083        8.4083        8.4083        8.4083        8.4083        8.4084        8.4084        8.4084        

439.1841       9.1841        9.1841        9.1841        9.1841        9.1841        9.1841        9.1841        9.1841        

4410.0243     10.0243      10.0243      10.0243      10.0243      10.0243      10.0244      10.0244      10.0244      

4510.9190     10.9190      10.9191      10.9191      10.9191      10.9191      10.9191      10.9191      10.9191      

4611.8548     11.8548      11.8549      11.8549      11.8549      11.8549      11.8549      11.8550      11.8550      

4712.8142     12.8142     12.8142      12.8143      12.8143      12.8143      12.8143      12.8144      12.8144      12.8144      

4813.7755     13.7755     13.7756      13.7756      13.7756      13.7757      13.7757      13.7757      13.7757      13.7757      

4914.9804     14.9805     14.9805      14.9805      14.9806      14.9806      14.9806      14.9806      14.9807      14.9807      

5015.7423     15.7424     15.7424      15.7425      15.7425      15.7426      15.7426      15.7426      15.7426      15.7427      

5116.7041     16.7042     16.7042      16.7043      16.7043      16.7044      16.7044      16.7044      16.7045      16.7045      

5217.3949     17.3949     17.3950     17.3951      17.3951      17.3952      17.3952      17.3953      17.3953      17.3953      17.3954      

5317.9051     17.9051     17.9052     17.9053      17.9054      17.9054      17.9055      17.9055      17.9055      17.9056      17.9056      

5418.1807     18.1807     18.1809     18.1809      18.1810      18.1811      18.1811      18.1812      18.1812      18.1813      18.1813      

5518.1619     18.1620     18.1621     18.1622      18.1623      18.1623      18.1624      18.1624      18.1625      18.1625      18.1626      

5617.7831     17.7833     17.7834     17.7835      17.7836      17.7837      17.7837      17.7838      17.7838      17.7839      17.7839      

5716.9733     16.9734     16.9735     16.9736     16.9737      16.9738      16.9739      16.9739      16.9740      16.9740      16.9741      16.9741      

5815.6545     15.6546     15.6547     15.6549     15.6549      15.6550      15.6551      15.6551      15.6552      15.6553      15.6553      15.6553      

5913.6795     13.6795     13.6797     13.6798     13.6799      13.6800      13.6800      13.6801      13.6801      13.6802      13.6802      13.6803      

6010.7401     10.7401     10.7402     10.7403     10.7404      10.7405      10.7405      10.7406      10.7406      10.7407      10.7407      10.7407      

616.1308       6.1308       6.1309       6.1310       6.1310        6.1310        6.1311        6.1311        6.1311        6.1312        6.1312        6.1312        

62-         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

63
64
65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



א38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

אשה:מגדר

62:גיל פרישה

לא:נכות מתפתחת

לא:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
180.9899        0.9899        0.9899        0.9899        

191.0674        1.0674        1.0674        1.0674        

201.1508        1.1508        1.1508        1.1508        

211.2612        1.2612        1.2612        1.2612        

221.3817        1.3817        1.3817        1.3817        1.3817        

231.5133        1.5133        1.5133        1.5133        1.5133        

241.6875        1.6875        1.6875        1.6875        1.6875        

251.9153        1.9153        1.9153        1.9153        1.9153        

262.2505        2.2505        2.2505        2.2505        2.2505        

272.5976        2.5976        2.5976        2.5976        2.5977        2.5977        

282.9968        2.9968        2.9968        2.9968        2.9968        2.9968        

293.5246        3.5246        3.5246        3.5246        3.5246        3.5246        

304.1414        4.1414        4.1414        4.1414        4.1414        4.1414        

314.6065        4.6065        4.6065        4.6065        4.6065        4.6065        

325.0414        5.0414        5.0414        5.0414        5.0414        5.0414        5.0414        

335.4876        5.4876        5.4876        5.4876        5.4876        5.4876        5.4876        

345.9464        5.9464        5.9464        5.9464        5.9464        5.9464        5.9464        

356.4191        6.4191        6.4191        6.4191        6.4191        6.4191        6.4191        

366.9067        6.9067        6.9067        6.9067        6.9067        6.9067        6.9067        

377.4099        7.4099        7.4099        7.4099        7.4099        7.4099        7.4099        7.4099        

387.9290        7.9290        7.9290        7.9290        7.9290        7.9290        7.9290        7.9290        

398.6253        8.6253        8.6253        8.6253        8.6253        8.6253        8.6253        8.6253        

409.2717        9.2717        9.2717        9.2717        9.2717        9.2717        9.2717        9.2717        

4110.0341      10.0341      10.0341      10.0341      10.0341      10.0341      10.0342      10.0342      

4210.6366     10.6366      10.6366      10.6366      10.6367      10.6367      10.6367      10.6367      10.6367      

4311.2477     11.2477      11.2477      11.2477      11.2477      11.2477      11.2478      11.2478      11.2478      

4411.8628     11.8628      11.8628      11.8628      11.8628      11.8628      11.8628      11.8628      11.8628      

4512.4757     12.4757      12.4757      12.4758      12.4758      12.4758      12.4758      12.4758      12.4758      

4613.0789     13.0789      13.0789      13.0789      13.0789      13.0790      13.0790      13.0790      13.0790      

4713.6626     13.6626     13.6626      13.6626      13.6626      13.6627      13.6627      13.6627      13.6627      13.6627      

4814.2149     14.2149     14.2149      14.2150      14.2150      14.2150      14.2150      14.2150      14.2150      14.2150      

4914.9894     14.9894     14.9895      14.9895      14.9895      14.9895      14.9895      14.9895      14.9896      14.9896      

5015.7168     15.7168     15.7168      15.7169      15.7169      15.7169      15.7169      15.7169      15.7170      15.7170      

5116.2301     16.2302     16.2302      16.2302      16.2303      16.2303      16.2303      16.2303      16.2303      16.2303      

5216.4915     16.4915     16.4915     16.4915      16.4916      16.4916      16.4916      16.4916      16.4916      16.4917      16.4917      

5316.6084     16.6084     16.6084     16.6084      16.6085      16.6085      16.6085      16.6086      16.6086      16.6086      16.6086      

5416.5452     16.5452     16.5453     16.5453      16.5453      16.5454      16.5454      16.5454      16.5454      16.5455      16.5455      

5516.2604     16.2604     16.2605     16.2605      16.2606      16.2606      16.2606      16.2607      16.2607      16.2607      16.2607      

5615.7059     15.7059     15.7060     15.7060      15.7060      15.7061      15.7061      15.7061      15.7061      15.7062      15.7062      

5714.8259     14.8260     14.8260     14.8261     14.8261      14.8261      14.8262      14.8262      14.8262      14.8262      14.8263      14.8263      

5813.5553     13.5553     13.5554     13.5554     13.5555      13.5555      13.5555      13.5556      13.5556      13.5556      13.5556      13.5557      

5911.7639     11.7639     11.7640     11.7640     11.7640      11.7641      11.7641      11.7641      11.7641      11.7642      11.7642      11.7642      

608.6740       8.6740       8.6741       8.6741       8.6741        8.6742        8.6742        8.6742        8.6742        8.6743        8.6743        8.6743        

614.6543       4.6544       4.6544       4.6544       4.6544        4.6544        4.6545        4.6545        4.6545        4.6545        4.6545        4.6545        

62-         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

63
64
65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



א38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

גבר:מגדר

60:גיל פרישה

לא:נכות מתפתחת

לא:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.4562        1.4562        1.4562        1.4562        

191.5843        1.5843        1.5843        1.5843        

201.7232        1.7232        1.7232        1.7232        

211.9051        1.9051        1.9051        1.9051        

222.1055        2.1055        2.1055        2.1055        2.1055        

232.3260        2.3260        2.3260        2.3260        2.3260        

242.5685        2.5685        2.5685        2.5685        2.5685        

252.8351        2.8351        2.8351        2.8351        2.8351        

263.1278        3.1278        3.1278        3.1278        3.1278        

273.3584        3.3584        3.3584        3.3584        3.3584        3.3584        

283.5444        3.5444        3.5444        3.5445        3.5445        3.5445        

293.7727        3.7727        3.7727        3.7727        3.7728        3.7728        

303.9871        3.9871        3.9871        3.9871        3.9871        3.9871        

314.1596        4.1596        4.1596        4.1596        4.1596        4.1596        

324.2984        4.2984        4.2984        4.2984        4.2984        4.2984        4.2984        

334.4536        4.4536        4.4536        4.4536        4.4536        4.4536        4.4536        

344.6360        4.6360        4.6360        4.6360        4.6360        4.6360        4.6360        

354.8555        4.8555        4.8555        4.8555        4.8555        4.8555        4.8555        

365.1209        5.1209        5.1209        5.1209        5.1209        5.1209        5.1209        

375.4397        5.4397        5.4397        5.4397        5.4397        5.4397        5.4397        5.4397        

385.8178        5.8178        5.8178        5.8178        5.8178        5.8178        5.8178        5.8178        

396.3784        6.3784        6.3784        6.3784        6.3784        6.3784        6.3784        6.3784        

406.7325        6.7325        6.7325        6.7325        6.7325        6.7325        6.7325        6.7325        

417.4415        7.4416        7.4416        7.4416        7.4416        7.4416        7.4416        7.4416        

428.0899       8.0899        8.0899        8.0899        8.0899        8.0899        8.0899        8.0899        8.0899        

438.7964       8.7964        8.7964        8.7964        8.7964        8.7964        8.7964        8.7964        8.7965        

449.5520       9.5520        9.5520        9.5520        9.5520        9.5520        9.5520        9.5520        9.5520        

4510.3438     10.3438      10.3439      10.3439      10.3439      10.3439      10.3439      10.3439      10.3439      

4611.1552     11.1552      11.1552      11.1553      11.1553      11.1553      11.1553      11.1553      11.1553      

4711.9649     11.9649     11.9650      11.9650      11.9650      11.9650      11.9651      11.9651      11.9651      11.9651      

4812.7472     12.7473     12.7473      12.7473      12.7473      12.7474      12.7474      12.7474      12.7474      12.7474      

4913.7166     13.7166     13.7167      13.7167      13.7167      13.7168      13.7168      13.7168      13.7168      13.7169      

5014.2701     14.2702     14.2702      14.2702      14.2703      14.2703      14.2703      14.2704      14.2704      14.2704      

5114.9186     14.9187     14.9187      14.9188      14.9188      14.9188      14.9189      14.9189      14.9189      14.9189      

5215.2567     15.2567     15.2568     15.2568      15.2569      15.2569      15.2570      15.2570      15.2570      15.2570      15.2571      

5315.3547     15.3548     15.3548     15.3549      15.3550      15.3550      15.3551      15.3551      15.3551      15.3551      15.3552      

5415.1513     15.1514     15.1515     15.1516      15.1516      15.1517      15.1517      15.1518      15.1518      15.1518      15.1519      

5514.5788     14.5789     14.5790     14.5790      14.5791      14.5791      14.5792      14.5792      14.5793      14.5793      14.5793      

5613.5616     13.5617     13.5618     13.5618      13.5619      13.5619      13.5620      13.5620      13.5621      13.5621      13.5621      

5711.9607     11.9607     11.9608     11.9609     11.9610      11.9610      11.9611      11.9611      11.9611      11.9612      11.9612      11.9612      

589.4883       9.4883       9.4884       9.4885       9.4885        9.4886        9.4886        9.4887        9.4887        9.4887        9.4887        9.4888        

595.4818       5.4818       5.4819       5.4819       5.4819        5.4820        5.4820        5.4820        5.4820        5.4821        5.4821        5.4821        

60-         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

61
62
63
64
65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



א38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

אשה:מגדר

60:גיל פרישה

לא:נכות מתפתחת

לא:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
180.9866        0.9866        0.9866        0.9866        

191.0635        1.0635        1.0635        1.0635        

201.1462        1.1462        1.1462        1.1462        

211.2556        1.2556        1.2556        1.2556        

221.3749        1.3749        1.3749        1.3749        1.3749        

231.5050        1.5050        1.5050        1.5050        1.5050        

241.6773        1.6773        1.6773        1.6773        1.6773        

251.9023        1.9023        1.9023        1.9023        1.9023        

262.2336        2.2336        2.2336        2.2336        2.2336        

272.5760        2.5760        2.5760        2.5760        2.5760        2.5760        

282.9691        2.9691        2.9691        2.9691        2.9691        2.9691        

293.4884        3.4884        3.4884        3.4884        3.4884        3.4884        

304.0942        4.0942        4.0942        4.0942        4.0942        4.0942        

314.5483        4.5483        4.5483        4.5483        4.5483        4.5483        

324.9709        4.9709        4.9709        4.9709        4.9709        4.9709        4.9709        

335.4026        5.4026        5.4026        5.4026        5.4026        5.4026        5.4026        

345.8443        5.8444        5.8444        5.8444        5.8444        5.8444        5.8444        

356.2971        6.2971        6.2971        6.2971        6.2971        6.2971        6.2971        

366.7613        6.7613        6.7613        6.7613        6.7613        6.7613        6.7613        

377.2370        7.2370        7.2371        7.2371        7.2371        7.2371        7.2371        7.2371        

387.7241        7.7241        7.7241        7.7241        7.7241        7.7241        7.7241        7.7241        

398.3781        8.3781        8.3781        8.3781        8.3781        8.3781        8.3781        8.3781        

408.9769        8.9769        8.9770        8.9770        8.9770        8.9770        8.9770        8.9770        

419.6800        9.6800        9.6800        9.6800        9.6800        9.6800        9.6800        9.6800        

4210.2195     10.2195      10.2195      10.2195      10.2195      10.2195      10.2195      10.2195      10.2195      

4310.7570     10.7570      10.7570      10.7570      10.7570      10.7570      10.7570      10.7570      10.7570      

4411.2861     11.2862      11.2862      11.2862      11.2862      11.2862      11.2862      11.2862      11.2862      

4511.7990     11.7990      11.7990      11.7990      11.7990      11.7990      11.7991      11.7991      11.7991      

4612.2855     12.2856      12.2856      12.2856      12.2856      12.2856      12.2856      12.2856      12.2856      

4712.7335     12.7335     12.7336      12.7336      12.7336      12.7336      12.7336      12.7336      12.7336      12.7336      

4813.1281     13.1281     13.1281      13.1281      13.1282      13.1282      13.1282      13.1282      13.1282      13.1282      

4913.6963     13.6964     13.6964      13.6964      13.6964      13.6964      13.6964      13.6965      13.6965      13.6965      

5014.1804     14.1805     14.1805      14.1805      14.1805      14.1805      14.1805      14.1806      14.1806      14.1806      

5114.4230     14.4231     14.4231      14.4231      14.4231      14.4232      14.4232      14.4232      14.4232      14.4232      

5214.3868     14.3868     14.3868     14.3869      14.3869      14.3869      14.3869      14.3869      14.3870      14.3870      14.3870      

5314.1600     14.1600     14.1600     14.1600      14.1601      14.1601      14.1601      14.1601      14.1601      14.1602      14.1602      

5413.7003     13.7003     13.7003     13.7003      13.7004      13.7004      13.7004      13.7004      13.7005      13.7005      13.7005      

5512.9587     12.9587     12.9587     12.9588      12.9588      12.9588      12.9589      12.9589      12.9589      12.9589      12.9589      

5611.8774     11.8774     11.8774     11.8775      11.8775      11.8775      11.8775      11.8776      11.8776      11.8776      11.8776      

5710.3404     10.3405     10.3405     10.3405     10.3405      10.3406      10.3406      10.3406      10.3406      10.3407      10.3407      10.3407      

588.1075       8.1075       8.1075       8.1076       8.1076        8.1076        8.1076        8.1076        8.1077        8.1077        8.1077        8.1077        

594.6318       4.6318       4.6318       4.6319       4.6319        4.6319        4.6319        4.6319        4.6319        4.6319        4.6319        4.6319        

60-         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

61
62
63
64
65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

גבר:מגדר

67:גיל פרישה

כן:נכות מתפתחת

לא:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.7828        1.7828        1.7828        1.7829        

191.9391        1.9391        1.9391        1.9391        

202.1087        2.1087        2.1087        2.1087        

212.3344        2.3344        2.3344        2.3344        

222.5834        2.5834        2.5834        2.5834        2.5834        

232.8580        2.8580        2.8580        2.8580        2.8580        

243.1605        3.1605        3.1606        3.1606        3.1606        

253.4938        3.4938        3.4938        3.4938        3.4938        

263.8605        3.8605        3.8605        3.8605        3.8605        

274.1518        4.1518        4.1518        4.1518        4.1518        4.1518        

284.3894        4.3894        4.3894        4.3894        4.3894        4.3894        

294.6807        4.6807        4.6807        4.6808        4.6808        4.6808        

304.9565        4.9565        4.9565        4.9565        4.9565        4.9565        

315.1821        5.1821        5.1821        5.1821        5.1821        5.1821        

325.3676        5.3676        5.3676        5.3676        5.3676        5.3676        5.3676        

335.5757        5.5757        5.5757        5.5757        5.5757        5.5757        5.5757        

345.8205        5.8205        5.8205        5.8205        5.8205        5.8205        5.8205        

356.1154        6.1154        6.1154        6.1154        6.1154        6.1154        6.1154        

366.4725        6.4725        6.4725        6.4725        6.4725        6.4725        6.4725        

376.9027        6.9027        6.9027        6.9027        6.9027        6.9027        6.9027        6.9027        

387.4154        7.4154        7.4154        7.4154        7.4154        7.4154        7.4155        7.4155        

398.1712        8.1712        8.1712        8.1712        8.1712        8.1712        8.1712        8.1713        

408.6044        8.6044        8.6044        8.6044        8.6044        8.6044        8.6045        8.6045        

419.5726        9.5726        9.5726        9.5726        9.5726        9.5726        9.5726        9.5726        

4210.4842     10.4842      10.4842      10.4842      10.4842      10.4843      10.4843      10.4843      10.4843      

4311.4977     11.4977      11.4977      11.4977      11.4977      11.4977      11.4977      11.4977      11.4978      

4412.6090     12.6090      12.6090      12.6090      12.6091      12.6091      12.6091      12.6091      12.6091      

4513.8112     13.8112      13.8113      13.8113      13.8113      13.8113      13.8114      13.8114      13.8114      

4615.0940     15.0941      15.0941      15.0941      15.0942      15.0942      15.0942      15.0942      15.0942      

4716.4436     16.4436     16.4437      16.4437      16.4437      16.4438      16.4438      16.4438      16.4438      16.4438      

4817.8424     17.8424     17.8425      17.8425      17.8425      17.8426      17.8426      17.8426      17.8427      17.8427      

4919.6199     19.6199     19.6200      19.6201      19.6201      19.6201      19.6202      19.6202      19.6202      19.6203      

5020.7516     20.7517     20.7518      20.7518      20.7519      20.7519      20.7520      20.7520      20.7520      20.7521      

5122.3744     22.3745     22.3746      22.3746      22.3747      22.3748      22.3748      22.3748      22.3749      22.3749      

5223.7572     23.7572     23.7574     23.7575      23.7576      23.7576      23.7577      23.7577      23.7578      23.7578      23.7579      

5325.0443     25.0444     25.0445     25.0446      25.0447      25.0448      25.0449      25.0449      25.0450      25.0450      25.0451      

5426.1932     26.1933     26.1935     26.1936      26.1937      26.1938      26.1939      26.1939      26.1940      26.1941      26.1941      

5527.1574     27.1576     27.1578     27.1579      27.1580      27.1581      27.1582      27.1583      27.1583      27.1584      27.1585      

5627.8866     27.8868     27.8870     27.8872      27.8873      27.8874      27.8875      27.8876      27.8877      27.8877      27.8878      

5728.3271     28.3271     28.3274     28.3276     28.3277      28.3279      28.3280      28.3281      28.3282      28.3282      28.3283      28.3284      

5828.4221     28.4222     28.4225     28.4227     28.4229      28.4230      28.4231      28.4232      28.4233      28.4234      28.4235      28.4236      

5928.1129     28.1130     28.1133     28.1135     28.1137      28.1139      28.1140      28.1141      28.1142      28.1143      28.1144      28.1145      

6027.3391     27.3392     27.3395     27.3398     27.3400      27.3401      27.3402      27.3404      27.3405      27.3406      27.3407      27.3408      

6126.0401     26.0402     26.0405     26.0408     26.0410      26.0411      26.0413      26.0414      26.0415      26.0416      26.0417      26.0418      

6224.1561     24.1561     24.1563     24.1566     24.1568     24.1570      24.1572      24.1573      24.1574      24.1576      24.1577      24.1578      24.1579      

6321.6274     21.6275     21.6276     21.6279     21.6282     21.6283      21.6285      21.6286      21.6287      21.6289      21.6290      21.6291      21.6292      

6418.3122     18.3122     18.3124     18.3127     18.3129     18.3130      18.3131      18.3133      18.3134      18.3135      18.3136      18.3137      18.3138      

6513.3775     13.3776     13.3777     13.3779     13.3781     13.3782      13.3783      13.3784      13.3785      13.3786      13.3787      13.3787      13.3788      

667.0940       7.0940       7.0941       7.0942       7.0943       7.0944        7.0944        7.0945        7.0945        7.0946        7.0946        7.0947        7.0947        

67-         -         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

אשה:מגדר

67:גיל פרישה

כן:נכות מתפתחת

לא:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.2066        1.2066        1.2066        1.2066        

191.3003        1.3003        1.3003        1.3003        

201.4011        1.4011        1.4011        1.4011        

211.5369        1.5369        1.5369        1.5369        

221.6852        1.6852        1.6852        1.6852        1.6852        

231.8472        1.8472        1.8472        1.8472        1.8472        

242.0616        2.0616        2.0616        2.0616        2.0616        

252.3417        2.3417        2.3417        2.3417        2.3417        

262.7538        2.7538        2.7538        2.7538        2.7538        

273.1811        3.1811        3.1811        3.1811        3.1811        3.1811        

283.6729        3.6729        3.6729        3.6729        3.6729        3.6729        

294.3233        4.3233        4.3233        4.3233        4.3233        4.3233        

305.0841        5.0841        5.0841        5.0841        5.0841        5.0841        

315.6602        5.6602        5.6602        5.6602        5.6602        5.6602        

326.2005        6.2005        6.2005        6.2005        6.2005        6.2005        6.2005        

336.7563        6.7563        6.7563        6.7563        6.7563        6.7563        6.7563        

347.3296        7.3296        7.3296        7.3296        7.3296        7.3296        7.3296        

357.9223        7.9223        7.9223        7.9223        7.9223        7.9223        7.9223        

368.5364        8.5364        8.5364        8.5364        8.5364        8.5364        8.5364        

379.1733        9.1733        9.1733        9.1733        9.1733        9.1733        9.1733        9.1733        

389.8344        9.8344        9.8344        9.8344        9.8344        9.8344        9.8344        9.8344        

3910.7212      10.7212      10.7212      10.7212      10.7212      10.7212      10.7212      10.7212      

4011.5537      11.5537      11.5537      11.5537      11.5537      11.5537      11.5537      11.5537      

4112.5404      12.5404      12.5404      12.5404      12.5405      12.5405      12.5405      12.5405      

4213.3391     13.3391      13.3391      13.3392      13.3392      13.3392      13.3392      13.3392      13.3392      

4314.1624     14.1624      14.1624      14.1625      14.1625      14.1625      14.1625      14.1625      14.1625      

4415.0079     15.0079      15.0079      15.0079      15.0079      15.0079      15.0080      15.0080      15.0080      

4515.8720     15.8720      15.8720      15.8720      15.8721      15.8721      15.8721      15.8721      15.8721      

4616.7500     16.7500      16.7500      16.7501      16.7501      16.7501      16.7501      16.7501      16.7501      

4717.6357     17.6357     17.6357      17.6358      17.6358      17.6358      17.6358      17.6358      17.6358      17.6358      

4818.5213     18.5213     18.5214      18.5214      18.5214      18.5214      18.5214      18.5215      18.5215      18.5215      

4919.7504     19.7504     19.7505      19.7505      19.7505      19.7505      19.7506      19.7506      19.7506      19.7506      

5020.9892     20.9893     20.9893      20.9893      20.9893      20.9894      20.9894      20.9894      20.9894      20.9894      

5122.0298     22.0298     22.0299      22.0299      22.0299      22.0300      22.0300      22.0300      22.0300      22.0301      

5222.8313     22.8313     22.8313     22.8314      22.8314      22.8314      22.8315      22.8315      22.8315      22.8316      22.8316      

5323.5575     23.5575     23.5576     23.5576      23.5577      23.5577      23.5578      23.5578      23.5578      23.5578      23.5579      

5424.1846     24.1846     24.1847     24.1848      24.1848      24.1849      24.1849      24.1849      24.1850      24.1850      24.1850      

5524.6848     24.6849     24.6850     24.6850      24.6851      24.6851      24.6852      24.6852      24.6852      24.6853      24.6853      

5625.0263     25.0264     25.0265     25.0265      25.0266      25.0266      25.0267      25.0267      25.0268      25.0268      25.0268      

5725.1726     25.1726     25.1727     25.1728     25.1728      25.1729      25.1730      25.1730      25.1731      25.1731      25.1731      25.1732      

5825.0822     25.0822     25.0823     25.0824     25.0825      25.0825      25.0826      25.0826      25.0827      25.0827      25.0828      25.0828      

5924.7081     24.7081     24.7082     24.7083     24.7084      24.7085      24.7085      24.7086      24.7087      24.7087      24.7088      24.7088      

6022.6646     22.6647     22.6648     22.6649     22.6650      22.6650      22.6651      22.6651      22.6652      22.6652      22.6653      22.6653      

6120.4270     20.4271     20.4272     20.4273     20.4274      20.4274      20.4275      20.4275      20.4276      20.4276      20.4277      20.4277      

6217.9849     17.9849     17.9850     17.9851     17.9852     17.9852      17.9853      17.9854      17.9854      17.9855      17.9855      17.9855      17.9856      

6315.3260     15.3260     15.3261     15.3262     15.3263     15.3263      15.3264      15.3264      15.3265      15.3265      15.3266      15.3266      15.3266      

6412.3804     12.3804     12.3805     12.3806     12.3806     12.3807      12.3807      12.3808      12.3808      12.3808      12.3809      12.3809      12.3809      

658.9741       8.9741       8.9742       8.9742       8.9743       8.9743        8.9744        8.9744        8.9744        8.9744        8.9745        8.9745        8.9745        

664.7100       4.7100       4.7100       4.7101       4.7101       4.7101        4.7101        4.7102        4.7102        4.7102        4.7102        4.7102        4.7102        

67-         -         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

גבר:מגדר

64:גיל פרישה

כן:נכות מתפתחת

לא:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.7703        1.7703        1.7703        1.7703        

191.9245        1.9245        1.9245        1.9245        

202.0916        2.0916        2.0916        2.0916        

212.3137        2.3137        2.3138        2.3138        

222.5584        2.5584        2.5584        2.5584        2.5584        

232.8278        2.8278        2.8278        2.8278        2.8278        

243.1242        3.1242        3.1242        3.1242        3.1242        

253.4499        3.4499        3.4499        3.4499        3.4499        

263.8077        3.8077        3.8077        3.8077        3.8077        

274.0900        4.0900        4.0900        4.0900        4.0900        4.0900        

284.3183        4.3183        4.3183        4.3183        4.3183        4.3183        

294.5982        4.5982        4.5982        4.5982        4.5982        4.5982        

304.8615        4.8615        4.8615        4.8615        4.8615        4.8615        

315.0740        5.0740        5.0740        5.0740        5.0740        5.0740        

325.2459        5.2459        5.2459        5.2459        5.2459        5.2459        5.2459        

335.4384        5.4384        5.4384        5.4384        5.4384        5.4384        5.4384        

345.6648        5.6648        5.6648        5.6648        5.6648        5.6648        5.6648        

355.9377        5.9377        5.9377        5.9377        5.9377        5.9377        5.9377        

366.2682        6.2682        6.2682        6.2683        6.2683        6.2683        6.2683        

376.6661        6.6661        6.6661        6.6661        6.6662        6.6662        6.6662        6.6662        

387.1394        7.1394        7.1394        7.1394        7.1394        7.1395        7.1395        7.1395        

397.8409        7.8409        7.8409        7.8409        7.8409        7.8409        7.8409        7.8409        

408.2457        8.2457        8.2457        8.2458        8.2458        8.2458        8.2458        8.2458        

419.1378        9.1378        9.1379        9.1379        9.1379        9.1379        9.1379        9.1379        

429.9652       9.9652        9.9652        9.9653        9.9653        9.9653        9.9653        9.9653        9.9653        

4310.8770     10.8770      10.8770      10.8770      10.8771      10.8771      10.8771      10.8771      10.8771      

4411.8662     11.8663      11.8663      11.8663      11.8663      11.8663      11.8663      11.8663      11.8664      

4512.9227     12.9227      12.9227      12.9228      12.9228      12.9228      12.9228      12.9228      12.9228      

4614.0324     14.0325      14.0325      14.0325      14.0326      14.0326      14.0326      14.0326      14.0326      

4715.1778     15.1778     15.1778      15.1779      15.1779      15.1779      15.1779      15.1780      15.1780      15.1780      

4816.3369     16.3369     16.3370      16.3370      16.3371      16.3371      16.3371      16.3371      16.3372      16.3372      

4917.8023     17.8024     17.8024      17.8025      17.8025      17.8026      17.8026      17.8026      17.8027      17.8027      

5018.7001     18.7001     18.7002      18.7003      18.7003      18.7003      18.7004      18.7004      18.7004      18.7005      

5119.9304     19.9305     19.9305      19.9306      19.9306      19.9307      19.9307      19.9308      19.9308      19.9308      

5220.8822     20.8822     20.8824     20.8824      20.8825      20.8826      20.8826      20.8827      20.8827      20.8828      20.8828      

5321.6760     21.6760     21.6762     21.6762      21.6763      21.6764      21.6764      21.6765      21.6765      21.6766      21.6766      

5422.2632     22.2633     22.2634     22.2635      22.2636      22.2637      22.2637      22.2638      22.2638      22.2639      22.2639      

5522.5913     22.5914     22.5916     22.5917      22.5918      22.5919      22.5919      22.5920      22.5921      22.5921      22.5922      

5622.6041     22.6043     22.6044     22.6045      22.6047      22.6047      22.6048      22.6049      22.6049      22.6050      22.6050      

5722.2420     22.2420     22.2422     22.2424     22.2425      22.2426      22.2427      22.2428      22.2428      22.2429      22.2430      22.2430      

5821.4429     21.4429     21.4431     21.4433     21.4434      21.4435      21.4436      21.4437      21.4438      21.4438      21.4439      21.4440      

5920.1428     20.1429     20.1431     20.1433     20.1434      20.1435      20.1436      20.1437      20.1438      20.1439      20.1439      20.1440      

6018.2753     18.2754     18.2756     18.2758     18.2759      18.2760      18.2761      18.2762      18.2762      18.2763      18.2764      18.2764      

6115.6980     15.6981     15.6983     15.6984     15.6985      15.6986      15.6987      15.6988      15.6989      15.6989      15.6990      15.6991      

6212.0986     12.0986     12.0987     12.0988     12.0990     12.0990      12.0991      12.0992      12.0993      12.0993      12.0994      12.0994      12.0995      

636.7605       6.7605       6.7606       6.7606       6.7607       6.7608        6.7608        6.7609        6.7609        6.7609        6.7610        6.7610        6.7610        

64-         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

אשה:מגדר

64:גיל פרישה

כן:נכות מתפתחת

לא:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.1982        1.1982        1.1982        1.1982        

191.2907        1.2907        1.2907        1.2907        

201.3900        1.3900        1.3900        1.3900        

211.5235        1.5235        1.5235        1.5235        

221.6692        1.6692        1.6692        1.6692        1.6692        

231.8281        1.8281        1.8281        1.8281        1.8281        

242.0382        2.0382        2.0382        2.0382        2.0382        

252.3128        2.3128        2.3128        2.3128        2.3128        

262.7167        2.7167        2.7167        2.7167        2.7167        

273.1343        3.1343        3.1343        3.1343        3.1343        3.1343        

283.6141        3.6141        3.6141        3.6141        3.6141        3.6141        

294.2480        4.2480        4.2480        4.2480        4.2480        4.2480        

304.9878        4.9878        4.9878        4.9878        4.9878        4.9878        

315.5435        5.5435        5.5435        5.5435        5.5435        5.5435        

326.0616        6.0616        6.0616        6.0616        6.0616        6.0616        6.0616        

336.5917        6.5917        6.5917        6.5917        6.5917        6.5917        6.5917        

347.1355        7.1355        7.1355        7.1355        7.1355        7.1355        7.1355        

357.6944        7.6944        7.6944        7.6944        7.6944        7.6944        7.6944        

368.2695        8.2695        8.2695        8.2695        8.2695        8.2695        8.2695        

378.8617        8.8617        8.8617        8.8617        8.8618        8.8618        8.8618        8.8618        

389.4715        9.4715        9.4715        9.4715        9.4715        9.4715        9.4715        9.4715        

3910.2912      10.2912      10.2913      10.2913      10.2913      10.2913      10.2913      10.2913      

4011.0501      11.0501      11.0501      11.0501      11.0501      11.0501      11.0501      11.0501      

4111.9461      11.9461      11.9461      11.9461      11.9461      11.9462      11.9462      11.9462      

4212.6515     12.6515      12.6515      12.6515      12.6515      12.6515      12.6515      12.6515      12.6515      

4313.3678     13.3678      13.3678      13.3678      13.3679      13.3679      13.3679      13.3679      13.3679      

4414.0908     14.0908      14.0908      14.0908      14.0908      14.0908      14.0908      14.0908      14.0908      

4514.8147     14.8147      14.8147      14.8147      14.8148      14.8148      14.8148      14.8148      14.8148      

4615.5325     15.5325      15.5325      15.5325      15.5325      15.5325      15.5325      15.5326      15.5326      

4716.2352     16.2352     16.2352      16.2352      16.2352      16.2352      16.2353      16.2353      16.2353      16.2353      

4816.9120     16.9120     16.9120      16.9120      16.9121      16.9121      16.9121      16.9121      16.9121      16.9121      

4917.8695     17.8696     17.8696      17.8696      17.8696      17.8696      17.8697      17.8697      17.8697      17.8697      

5018.7941     18.7941     18.7941      18.7941      18.7942      18.7942      18.7942      18.7942      18.7942      18.7943      

5119.4935     19.4936     19.4936      19.4937      19.4937      19.4937      19.4937      19.4937      19.4938      19.4938      

5219.9297     19.9297     19.9298     19.9298      19.9298      19.9299      19.9299      19.9299      19.9300      19.9300      19.9300      

5320.2419     20.2419     20.2420     20.2420      20.2420      20.2421      20.2421      20.2421      20.2422      20.2422      20.2422      

5420.4002     20.4003     20.4003     20.4004      20.4004      20.4005      20.4005      20.4005      20.4005      20.4006      20.4006      

5520.3707     20.3707     20.3708     20.3708      20.3709      20.3709      20.3709      20.3710      20.3710      20.3710      20.3710      

5620.1142     20.1142     20.1143     20.1144      20.1144      20.1144      20.1145      20.1145      20.1145      20.1146      20.1146      

5719.5866     19.5866     19.5867     19.5868     19.5868      19.5869      19.5869      19.5869      19.5870      19.5870      19.5870      19.5871      

5818.7380     18.7381     18.7381     18.7382     18.7383      18.7383      18.7383      18.7384      18.7384      18.7385      18.7385      18.7385      

5917.5122     17.5123     17.5123     17.5124     17.5125      17.5125      17.5126      17.5126      17.5126      17.5127      17.5127      17.5127      

6014.9645     14.9645     14.9646     14.9646     14.9647      14.9647      14.9648      14.9648      14.9649      14.9649      14.9649      14.9649      

6112.1337     12.1338     12.1338     12.1339     12.1339      12.1340      12.1340      12.1340      12.1341      12.1341      12.1341      12.1341      

628.8424       8.8424       8.8424       8.8425       8.8425       8.8425        8.8426        8.8426        8.8426        8.8426        8.8427        8.8427        8.8427        

634.6767       4.6767       4.6768       4.6768       4.6768       4.6768        4.6768        4.6768        4.6769        4.6769        4.6769        4.6769        4.6769        

64-         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

גבר:מגדר

62:גיל פרישה

כן:נכות מתפתחת

לא:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.7604        1.7604        1.7604        1.7604        

191.9129        1.9129        1.9129        1.9129        

202.0781        2.0781        2.0781        2.0781        

212.2974        2.2974        2.2974        2.2974        

222.5387        2.5387        2.5387        2.5387        2.5387        

232.8040        2.8040        2.8040        2.8040        2.8040        

243.0955        3.0955        3.0955        3.0955        3.0955        

253.4154        3.4154        3.4154        3.4154        3.4154        

263.7661        3.7661        3.7661        3.7661        3.7661        

274.0413        4.0413        4.0413        4.0413        4.0413        4.0413        

284.2624        4.2624        4.2624        4.2624        4.2624        4.2624        

294.5334        4.5334        4.5334        4.5334        4.5334        4.5334        

304.7869        4.7869        4.7869        4.7869        4.7869        4.7869        

314.9894        4.9894        4.9894        4.9894        4.9894        4.9894        

325.1508        5.1508        5.1508        5.1508        5.1508        5.1508        5.1508        

335.3311        5.3311        5.3311        5.3311        5.3311        5.3311        5.3311        

345.5433        5.5433        5.5433        5.5433        5.5433        5.5433        5.5433        

355.7991        5.7991        5.7991        5.7991        5.7992        5.7992        5.7992        

366.1091        6.1091        6.1091        6.1091        6.1092        6.1092        6.1092        

376.4821        6.4821        6.4821        6.4821        6.4821        6.4821        6.4821        6.4821        

386.9249        6.9249        6.9249        6.9249        6.9249        6.9249        6.9249        6.9249        

397.5843        7.5843        7.5843        7.5843        7.5843        7.5844        7.5844        7.5844        

407.9654        7.9654        7.9654        7.9654        7.9654        7.9654        7.9655        7.9655        

418.7984        8.7984        8.7984        8.7985        8.7985        8.7985        8.7985        8.7985        

429.5605       9.5605        9.5605        9.5605        9.5605        9.5605        9.5606        9.5606        9.5606        

4310.3935     10.3935      10.3935      10.3935      10.3935      10.3935      10.3935      10.3936      10.3936      

4411.2882     11.2882      11.2882      11.2883      11.2883      11.2883      11.2883      11.2883      11.2883      

4512.2320     12.2320      12.2320      12.2320      12.2320      12.2321      12.2321      12.2321      12.2321      

4613.2081     13.2081      13.2081      13.2081      13.2082      13.2082      13.2082      13.2082      13.2082      

4714.1958     14.1958     14.1959      14.1959      14.1959      14.1960      14.1960      14.1960      14.1960      14.1960      

4815.1703     15.1703     15.1704      15.1704      15.1704      15.1705      15.1705      15.1705      15.1705      15.1706      

4916.3954     16.3955     16.3955      16.3956      16.3956      16.3956      16.3957      16.3957      16.3957      16.3957      

5017.1017     17.1017     17.1018      17.1018      17.1019      17.1019      17.1020      17.1020      17.1020      17.1020      

5118.0282     18.0283     18.0284      18.0284      18.0285      18.0285      18.0286      18.0286      18.0286      18.0286      

5218.6470     18.6471     18.6472     18.6472      18.6473      18.6474      18.6474      18.6474      18.6475      18.6475      18.6475      

5319.0600     19.0600     19.0602     19.0602      19.0603      19.0604      19.0604      19.0605      19.0605      19.0605      19.0606      

5419.2142     19.2143     19.2144     19.2145      19.2146      19.2146      19.2147      19.2147      19.2148      19.2148      19.2149      

5519.0526     19.0528     19.0529     19.0530      19.0531      19.0531      19.0532      19.0532      19.0533      19.0533      19.0534      

5618.5146     18.5147     18.5149     18.5149      18.5150      18.5151      18.5152      18.5152      18.5153      18.5153      18.5154      

5717.5362     17.5362     17.5363     17.5365     17.5366      17.5366      17.5367      17.5368      17.5368      17.5369      17.5369      17.5370      

5816.0494     16.0494     16.0496     16.0497     16.0498      16.0499      16.0500      16.0500      16.0501      16.0501      16.0502      16.0502      

5913.9162     13.9163     13.9164     13.9165     13.9166      13.9167      13.9168      13.9168      13.9169      13.9169      13.9170      13.9170      

6010.8387     10.8388     10.8389     10.8390     10.8391      10.8391      10.8392      10.8392      10.8393      10.8393      10.8394      10.8394      

616.1308       6.1308       6.1309       6.1310       6.1310        6.1310        6.1311        6.1311        6.1311        6.1312        6.1312        6.1312        

62-         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

63
64
65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

אשה:מגדר

62:גיל פרישה

כן:נכות מתפתחת

לא:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.1917        1.1917        1.1917        1.1917        

191.2830        1.2830        1.2830        1.2830        

201.3811        1.3811        1.3811        1.3811        

211.5129        1.5129        1.5129        1.5129        

221.6565        1.6565        1.6565        1.6565        1.6565        

231.8129        1.8129        1.8129        1.8129        1.8129        

242.0197        2.0197        2.0197        2.0197        2.0197        

252.2899        2.2899        2.2899        2.2899        2.2899        

262.6874        2.6874        2.6874        2.6874        2.6874        

273.0975        3.0975        3.0975        3.0975        3.0975        3.0975        

283.5679        3.5679        3.5679        3.5679        3.5679        3.5679        

294.1888        4.1888        4.1888        4.1888        4.1888        4.1888        

304.9122        4.9122        4.9122        4.9122        4.9122        4.9122        

315.4520        5.4520        5.4520        5.4520        5.4520        5.4520        

325.9527        5.9527        5.9527        5.9527        5.9527        5.9527        5.9527        

336.4629        6.4629        6.4629        6.4629        6.4629        6.4629        6.4629        

346.9838        6.9838        6.9838        6.9838        6.9838        6.9838        6.9838        

357.5164        7.5164        7.5164        7.5165        7.5165        7.5165        7.5165        

368.0614        8.0614        8.0614        8.0614        8.0614        8.0614        8.0614        

378.6190        8.6190        8.6190        8.6190        8.6190        8.6190        8.6190        8.6190        

389.1890        9.1890        9.1890        9.1890        9.1890        9.1890        9.1890        9.1891        

399.9570        9.9570        9.9570        9.9570        9.9570        9.9570        9.9570        9.9570        

4010.6590      10.6590      10.6590      10.6590      10.6590      10.6590      10.6590      10.6590      

4111.4850      11.4850      11.4850      11.4851      11.4851      11.4851      11.4851      11.4851      

4212.1186     12.1186      12.1186      12.1186      12.1186      12.1186      12.1186      12.1186      12.1186      

4312.7526     12.7526      12.7527      12.7527      12.7527      12.7527      12.7527      12.7527      12.7527      

4413.3815     13.3815      13.3815      13.3815      13.3816      13.3816      13.3816      13.3816      13.3816      

4513.9979     13.9979      13.9979      13.9980      13.9980      13.9980      13.9980      13.9980      13.9980      

4614.5929     14.5929      14.5929      14.5929      14.5929      14.5930      14.5930      14.5930      14.5930      

4715.1555     15.1555     15.1555      15.1555      15.1556      15.1556      15.1556      15.1556      15.1556      15.1556      

4815.6727     15.6727     15.6727      15.6728      15.6728      15.6728      15.6728      15.6728      15.6728      15.6728      

4916.4227     16.4227     16.4227      16.4228      16.4228      16.4228      16.4228      16.4228      16.4228      16.4228      

5017.1073     17.1073     17.1073      17.1073      17.1074      17.1074      17.1074      17.1074      17.1074      17.1074      

5117.5467     17.5468     17.5468      17.5468      17.5468      17.5469      17.5469      17.5469      17.5469      17.5469      

5217.7049     17.7049     17.7049     17.7050      17.7050      17.7050      17.7050      17.7051      17.7051      17.7051      17.7051      

5317.7022     17.7022     17.7023     17.7023      17.7024      17.7024      17.7024      17.7024      17.7025      17.7025      17.7025      

5417.5046     17.5047     17.5047     17.5047      17.5048      17.5048      17.5048      17.5049      17.5049      17.5049      17.5049      

5517.0732     17.0732     17.0733     17.0733      17.0733      17.0734      17.0734      17.0734      17.0735      17.0735      17.0735      

5616.3636     16.3637     16.3637     16.3638      16.3638      16.3639      16.3639      16.3639      16.3639      16.3640      16.3640      

5715.3261     15.3261     15.3262     15.3262     15.3263      15.3263      15.3263      15.3264      15.3264      15.3264      15.3265      15.3265      

5813.9028     13.9028     13.9029     13.9029     13.9030      13.9030      13.9030      13.9031      13.9031      13.9031      13.9032      13.9032      

5911.9704     11.9705     11.9705     11.9706     11.9706      11.9706      11.9707      11.9707      11.9707      11.9707      11.9708      11.9708      

608.7546       8.7547       8.7547       8.7547       8.7548        8.7548        8.7548        8.7548        8.7549        8.7549        8.7549        8.7549        

614.6543       4.6544       4.6544       4.6544       4.6544        4.6544        4.6545        4.6545        4.6545        4.6545        4.6545        4.6545        

62-         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

63
64
65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

גבר:מגדר

60:גיל פרישה

כן:נכות מתפתחת

לא:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.7491        1.7491        1.7491        1.7491        

191.8996        1.8996        1.8996        1.8996        

202.0626        2.0626        2.0626        2.0626        

212.2786        2.2786        2.2786        2.2786        

222.5160        2.5160        2.5160        2.5160        2.5160        

232.7767        2.7767        2.7767        2.7767        2.7767        

243.0626        3.0626        3.0626        3.0626        3.0626        

253.3758        3.3758        3.3758        3.3758        3.3758        

263.7186        3.7186        3.7186        3.7186        3.7186        

273.9858        3.9858        3.9858        3.9858        3.9858        3.9858        

284.1986        4.1986        4.1986        4.1986        4.1986        4.1986        

294.4595        4.4595        4.4595        4.4595        4.4595        4.4595        

304.7020        4.7020        4.7020        4.7020        4.7020        4.7020        

314.8930        4.8930        4.8930        4.8931        4.8931        4.8931        

325.0425        5.0425        5.0425        5.0425        5.0425        5.0425        5.0425        

335.2091        5.2091        5.2091        5.2091        5.2091        5.2091        5.2091        

345.4052        5.4052        5.4053        5.4053        5.4053        5.4053        5.4053        

355.6419        5.6420        5.6420        5.6420        5.6420        5.6420        5.6420        

365.9288        5.9288        5.9288        5.9288        5.9288        5.9288        5.9288        

376.2736        6.2736        6.2736        6.2736        6.2736        6.2736        6.2736        6.2736        

386.6821        6.6821        6.6821        6.6821        6.6821        6.6821        6.6821        6.6822        

397.2943        7.2943        7.2943        7.2943        7.2943        7.2943        7.2943        7.2944        

407.6468        7.6469        7.6469        7.6469        7.6469        7.6469        7.6469        7.6469        

418.4130        8.4131        8.4131        8.4131        8.4131        8.4131        8.4131        8.4131        

429.1013       9.1013        9.1014        9.1014        9.1014        9.1014        9.1014        9.1014        9.1014        

439.8454       9.8454        9.8454        9.8455        9.8455        9.8455        9.8455        9.8455        9.8455        

4410.6336     10.6336      10.6336      10.6337      10.6337      10.6337      10.6337      10.6337      10.6337      

4511.4504     11.4504      11.4504      11.4504      11.4505      11.4505      11.4505      11.4505      11.4505      

4612.2761     12.2761      12.2761      12.2761      12.2761      12.2762      12.2762      12.2762      12.2762      

4713.0867     13.0867     13.0867      13.0867      13.0867      13.0868      13.0868      13.0868      13.0868      13.0868      

4813.8537     13.8537     13.8537      13.8538      13.8538      13.8538      13.8539      13.8539      13.8539      13.8539      

4914.8089     14.8090     14.8090      14.8091      14.8091      14.8091      14.8092      14.8092      14.8092      14.8092      

5015.2898     15.2899     15.2899      15.2900      15.2900      15.2900      15.2901      15.2901      15.2901      15.2901      

5115.8739     15.8740     15.8740      15.8741      15.8741      15.8742      15.8742      15.8742      15.8743      15.8743      

5216.1177     16.1177     16.1178     16.1179      16.1179      16.1180      16.1180      16.1181      16.1181      16.1181      16.1181      

5316.1023     16.1024     16.1025     16.1025      16.1026      16.1026      16.1027      16.1027      16.1028      16.1028      16.1028      

5415.7700     15.7700     15.7701     15.7702      15.7703      15.7703      15.7704      15.7704      15.7704      15.7705      15.7705      

5515.0586     15.0587     15.0588     15.0589      15.0590      15.0590      15.0591      15.0591      15.0591      15.0592      15.0592      

5613.9011     13.9012     13.9014     13.9014      13.9015      13.9015      13.9016      13.9016      13.9017      13.9017      13.9017      

5712.1662     12.1662     12.1663     12.1664     12.1665      12.1666      12.1666      12.1666      12.1667      12.1667      12.1668      12.1668      

589.5749       9.5749       9.5750       9.5751       9.5752        9.5752        9.5753        9.5753        9.5753        9.5754        9.5754        9.5754        

595.4818       5.4818       5.4819       5.4819       5.4819        5.4820        5.4820        5.4820        5.4820        5.4821        5.4821        5.4821        

60-         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

61
62
63
64
65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

אשה:מגדר

60:גיל פרישה

כן:נכות מתפתחת

לא:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.1841        1.1841        1.1841        1.1841        

191.2743        1.2743        1.2743        1.2743        

201.3709        1.3709        1.3709        1.3709        

211.5007        1.5007        1.5007        1.5007        

221.6419        1.6419        1.6419        1.6419        1.6419        

231.7955        1.7955        1.7955        1.7955        1.7955        

241.9986        1.9986        1.9986        1.9986        1.9986        

252.2637        2.2637        2.2637        2.2637        2.2637        

262.6539        2.6539        2.6539        2.6539        2.6539        

273.0554        3.0554        3.0554        3.0554        3.0554        3.0554        

283.5151        3.5151        3.5151        3.5151        3.5151        3.5151        

294.1213        4.1213        4.1213        4.1213        4.1213        4.1213        

304.8259        4.8259        4.8259        4.8259        4.8259        4.8259        

315.3478        5.3478        5.3478        5.3478        5.3478        5.3478        

325.8288        5.8288        5.8288        5.8288        5.8288        5.8288        5.8288        

336.3164        6.3164        6.3164        6.3164        6.3164        6.3164        6.3164        

346.8114        6.8114        6.8114        6.8114        6.8114        6.8114        6.8114        

357.3143        7.3144        7.3144        7.3144        7.3144        7.3144        7.3144        

367.8253        7.8253        7.8253        7.8253        7.8253        7.8253        7.8253        

378.3438        8.3438        8.3438        8.3438        8.3438        8.3438        8.3438        8.3438        

388.8691        8.8691        8.8691        8.8691        8.8691        8.8691        8.8691        8.8691        

399.5787        9.5787        9.5787        9.5787        9.5787        9.5787        9.5787        9.5787        

4010.2167      10.2167      10.2168      10.2168      10.2168      10.2168      10.2168      10.2168      

4110.9642      10.9642      10.9642      10.9642      10.9642      10.9642      10.9642      10.9642      

4211.5170     11.5170      11.5170      11.5170      11.5171      11.5171      11.5171      11.5171      11.5171      

4312.0589     12.0589      12.0589      12.0589      12.0589      12.0589      12.0589      12.0589      12.0589      

4412.5823     12.5824      12.5824      12.5824      12.5824      12.5824      12.5824      12.5824      12.5824      

4513.0784     13.0784      13.0784      13.0784      13.0784      13.0784      13.0784      13.0785      13.0785      

4613.5360     13.5360      13.5360      13.5361      13.5361      13.5361      13.5361      13.5361      13.5361      

4713.9421     13.9421     13.9421      13.9422      13.9422      13.9422      13.9422      13.9422      13.9422      13.9422      

4814.2811     14.2811     14.2812      14.2812      14.2812      14.2812      14.2812      14.2812      14.2812      14.2813      

4914.7994     14.7995     14.7995      14.7995      14.7995      14.7995      14.7995      14.7996      14.7996      14.7996      

5015.2164     15.2164     15.2165      15.2165      15.2165      15.2165      15.2165      15.2166      15.2166      15.2166      

5115.3663     15.3663     15.3664      15.3664      15.3664      15.3664      15.3664      15.3665      15.3665      15.3665      

5215.2152     15.2152     15.2152     15.2153      15.2153      15.2153      15.2153      15.2154      15.2154      15.2154      15.2154      

5314.8627     14.8627     14.8628     14.8628      14.8628      14.8629      14.8629      14.8629      14.8629      14.8629      14.8629      

5414.2699     14.2700     14.2700     14.2700      14.2701      14.2701      14.2701      14.2701      14.2701      14.2702      14.2702      

5513.3927     13.3927     13.3928     13.3928      13.3928      13.3929      13.3929      13.3929      13.3929      13.3929      13.3930      

5612.1797     12.1797     12.1797     12.1798      12.1798      12.1798      12.1799      12.1799      12.1799      12.1799      12.1799      

5710.5208     10.5208     10.5208     10.5208     10.5209      10.5209      10.5209      10.5209      10.5210      10.5210      10.5210      10.5210      

588.1824       8.1824       8.1824       8.1825       8.1825        8.1825        8.1825        8.1825        8.1826        8.1826        8.1826        8.1826        

594.6318       4.6318       4.6318       4.6319       4.6319        4.6319        4.6319        4.6319        4.6319        4.6319        4.6319        4.6319        

60-         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

61
62
63
64
65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

גבר:מגדר

67:גיל פרישה

לא:נכות מתפתחת

כן:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.5298        1.5298        1.5298        1.5298        

191.6658        1.6658        1.6658        1.6658        

201.8138        1.8138        1.8138        1.8138        

212.0067        2.0067        2.0067        2.0067        

222.2197        2.2197        2.2197        2.2197        2.2197        

232.4548        2.4548        2.4548        2.4548        2.4548        

242.7141        2.7141        2.7141        2.7141        2.7141        

253.0001        3.0001        3.0001        3.0001        3.0001        

263.3154        3.3154        3.3154        3.3154        3.3154        

273.5665        3.5665        3.5666        3.5666        3.5666        3.5666        

283.7724        3.7724        3.7724        3.7724        3.7724        3.7724        

294.0253        4.0253        4.0253        4.0253        4.0253        4.0253        

304.2659        4.2659        4.2659        4.2659        4.2659        4.2659        

314.4645        4.4645        4.4645        4.4645        4.4645        4.4645        

324.6299        4.6299        4.6299        4.6299        4.6299        4.6299        4.6299        

334.8161        4.8161        4.8161        4.8161        4.8161        4.8161        4.8161        

345.0357        5.0357        5.0357        5.0357        5.0357        5.0357        5.0357        

355.3006        5.3006        5.3006        5.3006        5.3006        5.3006        5.3006        

365.6216        5.6216        5.6216        5.6216        5.6216        5.6216        5.6216        

376.0090        6.0090        6.0090        6.0090        6.0090        6.0090        6.0090        6.0090        

386.4717        6.4717        6.4717        6.4717        6.4717        6.4717        6.4717        6.4717        

397.1511        7.1511        7.1511        7.1511        7.1511        7.1511        7.1511        7.1511        

407.5888        7.5888        7.5888        7.5888        7.5888        7.5888        7.5888        7.5888        

418.4686        8.4686        8.4686        8.4686        8.4686        8.4686        8.4686        8.4686        

429.3060       9.3060        9.3060        9.3060        9.3060        9.3060        9.3060        9.3060        9.3060        

4310.2423     10.2423      10.2423      10.2423      10.2423      10.2424      10.2424      10.2424      10.2424      

4411.2759     11.2759      11.2759      11.2759      11.2759      11.2759      11.2760      11.2760      11.2760      

4512.4024     12.4025      12.4025      12.4025      12.4025      12.4025      12.4025      12.4026      12.4026      

4613.6148     13.6149      13.6149      13.6149      13.6149      13.6150      13.6150      13.6150      13.6150      

4714.9028     14.9028     14.9028      14.9029      14.9029      14.9029      14.9029      14.9030      14.9030      14.9030      

4816.2525     16.2526     16.2526      16.2526      16.2527      16.2527      16.2527      16.2528      16.2528      16.2528      

4917.9681     17.9682     17.9682      17.9683      17.9683      17.9683      17.9684      17.9684      17.9684      17.9684      

5019.1666     19.1667     19.1667      19.1668      19.1668      19.1669      19.1669      19.1670      19.1670      19.1670      

5120.7875     20.7876     20.7877      20.7877      20.7878      20.7878      20.7879      20.7879      20.7879      20.7880      

5222.2109     22.2109     22.2111     22.2111      22.2112      22.2113      22.2113      22.2114      22.2114      22.2115      22.2115      

5323.5706     23.5707     23.5708     23.5709      23.5710      23.5711      23.5711      23.5712      23.5712      23.5713      23.5713      

5424.8270     24.8271     24.8273     24.8274      24.8275      24.8276      24.8276      24.8277      24.8278      24.8278      24.8279      

5525.9357     25.9358     25.9360     25.9361      25.9363      25.9363      25.9364      25.9365      25.9366      25.9366      25.9367      

5626.8472     26.8474     26.8476     26.8477      26.8479      26.8479      26.8480      26.8481      26.8482      26.8483      26.8483      

5727.5072     27.5073     27.5075     27.5077     27.5079      27.5080      27.5081      27.5082      27.5083      27.5084      27.5085      27.5085      

5827.8569     27.8570     27.8573     27.8575     27.8577      27.8578      27.8579      27.8580      27.8581      27.8582      27.8583      27.8584      

5927.8331     27.8332     27.8335     27.8337     27.8339      27.8341      27.8342      27.8343      27.8344      27.8345      27.8346      27.8347      

6027.3688     27.3690     27.3693     27.3695     27.3697      27.3699      27.3700      27.3701      27.3702      27.3703      27.3704      27.3705      

6126.3943     26.3944     26.3947     26.3950     26.3952      26.3953      26.3955      26.3956      26.3957      26.3958      26.3959      26.3960      

6224.8375     24.8375     24.8377     24.8380     24.8383     24.8385      24.8386      24.8388      24.8389      24.8390      24.8392      24.8393      24.8394      

6322.6240     22.6240     22.6242     22.6245     22.6247     22.6249      22.6251      22.6252      22.6253      22.6255      22.6256      22.6257      22.6258      

6419.5984     19.5984     19.5986     19.5989     19.5991     19.5993      19.5994      19.5996      19.5997      19.5998      19.5999      19.6000      19.6001      

6514.8573     14.8574     14.8576     14.8578     14.8580     14.8581      14.8582      14.8583      14.8584      14.8585      14.8586      14.8587      14.8588      

668.6977       8.6978       8.6979       8.6980       8.6981       8.6982        8.6983        8.6983        8.6984        8.6985        8.6985        8.6986        8.6986        

67-         -         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

אשה:מגדר

67:גיל פרישה

לא:נכות מתפתחת

כן:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.0362        1.0362        1.0362        1.0362        

191.1180        1.1180        1.1180        1.1180        

201.2062        1.2062        1.2062        1.2062        

211.3222        1.3222        1.3222        1.3222        

221.4491        1.4491        1.4491        1.4491        1.4491        

231.5879        1.5879        1.5879        1.5879        1.5879        

241.7718        1.7718        1.7718        1.7718        1.7718        

252.0124        2.0124        2.0124        2.0124        2.0124        

262.3667        2.3667        2.3667        2.3667        2.3667        

272.7346        2.7346        2.7347        2.7347        2.7347        2.7347        

283.1588        3.1588        3.1588        3.1588        3.1588        3.1588        

293.7204        3.7204        3.7204        3.7204        3.7204        3.7204        

304.3786        4.3786        4.3786        4.3786        4.3786        4.3786        

314.8795        4.8795        4.8795        4.8795        4.8795        4.8795        

325.3516        5.3516        5.3516        5.3516        5.3516        5.3516        5.3516        

335.8393        5.8393        5.8393        5.8393        5.8393        5.8393        5.8393        

346.3448        6.3448        6.3448        6.3448        6.3448        6.3448        6.3448        

356.8703        6.8703        6.8703        6.8703        6.8703        6.8703        6.8704        

367.4179        7.4179        7.4179        7.4179        7.4179        7.4179        7.4179        

377.9894        7.9894        7.9894        7.9894        7.9894        7.9894        7.9894        7.9894        

388.5865        8.5865        8.5865        8.5865        8.5865        8.5866        8.5866        8.5866        

399.3865        9.3865        9.3865        9.3865        9.3865        9.3865        9.3865        9.3865        

4010.1456      10.1456      10.1456      10.1456      10.1456      10.1456      10.1456      10.1456      

4111.0478      11.0478      11.0478      11.0479      11.0479      11.0479      11.0479      11.0479      

4211.7927     11.7927      11.7927      11.7927      11.7927      11.7928      11.7928      11.7928      11.7928      

4312.5679     12.5679      12.5679      12.5679      12.5679      12.5679      12.5679      12.5679      12.5680      

4413.3722     13.3722      13.3722      13.3722      13.3722      13.3722      13.3722      13.3722      13.3722      

4514.2035     14.2035      14.2035      14.2035      14.2035      14.2035      14.2035      14.2035      14.2035      

4615.0586     15.0586      15.0586      15.0586      15.0586      15.0586      15.0586      15.0587      15.0587      

4715.9330     15.9330     15.9330      15.9330      15.9330      15.9331      15.9331      15.9331      15.9331      15.9331      

4816.8207     16.8207     16.8207      16.8208      16.8208      16.8208      16.8208      16.8208      16.8208      16.8209      

4918.0366     18.0366     18.0366      18.0367      18.0367      18.0367      18.0367      18.0367      18.0368      18.0368      

5019.2807     19.2807     19.2808      19.2808      19.2808      19.2808      19.2809      19.2809      19.2809      19.2809      

5120.3627     20.3627     20.3627      20.3628      20.3628      20.3628      20.3628      20.3629      20.3629      20.3629      

5221.2426     21.2426     21.2426     21.2427      21.2427      21.2427      21.2428      21.2428      21.2428      21.2428      21.2429      

5322.0711     22.0712     22.0712     22.0713      22.0713      22.0713      22.0714      22.0714      22.0714      22.0715      22.0715      

5422.8260     22.8260     22.8261     22.8261      22.8262      22.8262      22.8262      22.8263      22.8263      22.8263      22.8264      

5523.4805     23.4806     23.4806     23.4807      23.4807      23.4808      23.4808      23.4809      23.4809      23.4809      23.4810      

5624.0035     24.0036     24.0036     24.0037      24.0037      24.0038      24.0038      24.0039      24.0039      24.0040      24.0040      

5724.3582     24.3582     24.3583     24.3584     24.3585      24.3585      24.3586      24.3586      24.3587      24.3587      24.3588      24.3588      

5824.5022     24.5022     24.5023     24.5024     24.5024      24.5025      24.5025      24.5026      24.5027      24.5027      24.5027      24.5028      

5924.3859     24.3859     24.3860     24.3861     24.3862      24.3863      24.3863      24.3864      24.3864      24.3865      24.3865      24.3866      

6022.6223     22.6223     22.6224     22.6225     22.6226      22.6227      22.6227      22.6228      22.6228      22.6229      22.6229      22.6230      

6120.6468     20.6468     20.6469     20.6470     20.6471      20.6472      20.6472      20.6473      20.6473      20.6474      20.6474      20.6475      

6218.4429     18.4429     18.4430     18.4430     18.4431     18.4432      18.4433      18.4433      18.4434      18.4434      18.4435      18.4435      18.4435      

6315.9916     15.9916     15.9917     15.9918     15.9918     15.9919      15.9920      15.9920      15.9921      15.9921      15.9922      15.9922      15.9922      

6413.2188     13.2188     13.2189     13.2189     13.2190     13.2191      13.2191      13.2192      13.2192      13.2192      13.2193      13.2193      13.2194      

659.9461       9.9461       9.9462       9.9462       9.9463       9.9463        9.9464        9.9464        9.9464        9.9465        9.9465        9.9465        9.9466        

665.7661       5.7661       5.7662       5.7662       5.7662       5.7662        5.7663        5.7663        5.7663        5.7663        5.7664        5.7664        5.7664        

67-         -         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

גבר:מגדר

64:גיל פרישה

לא:נכות מתפתחת

כן:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.5248        1.5248        1.5248        1.5248        

191.6599        1.6599        1.6600        1.6600        

201.8068        1.8068        1.8068        1.8068        

211.9981        1.9981        1.9981        1.9981        

222.2090        2.2090        2.2090        2.2090        2.2090        

232.4416        2.4416        2.4416        2.4416        2.4416        

242.6979        2.6979        2.6980        2.6980        2.6980        

252.9802        2.9802        2.9802        2.9803        2.9803        

263.2910        3.2910        3.2910        3.2910        3.2910        

273.5374        3.5374        3.5374        3.5374        3.5374        3.5374        

283.7381        3.7381        3.7381        3.7381        3.7382        3.7382        

293.9848        3.9848        3.9848        3.9848        3.9848        3.9848        

304.2183        4.2183        4.2183        4.2183        4.2183        4.2183        

314.4093        4.4093        4.4093        4.4093        4.4093        4.4093        

324.5665        4.5665        4.5665        4.5665        4.5665        4.5665        4.5665        

334.7432        4.7432        4.7432        4.7432        4.7432        4.7432        4.7432        

344.9514        4.9514        4.9514        4.9514        4.9514        4.9514        4.9514        

355.2024        5.2024        5.2024        5.2024        5.2024        5.2024        5.2024        

365.5065        5.5065        5.5065        5.5065        5.5065        5.5065        5.5065        

375.8730        5.8730        5.8730        5.8730        5.8730        5.8730        5.8730        5.8730        

386.3098        6.3098        6.3098        6.3099        6.3099        6.3099        6.3099        6.3099        

396.9535        6.9535        6.9535        6.9535        6.9535        6.9535        6.9535        6.9535        

407.3699        7.3700        7.3700        7.3700        7.3700        7.3700        7.3700        7.3700        

418.1980        8.1980        8.1981        8.1981        8.1981        8.1981        8.1981        8.1981        

428.9765       8.9766        8.9766        8.9766        8.9766        8.9766        8.9766        8.9766        8.9766        

439.8404       9.8404        9.8405        9.8405        9.8405        9.8405        9.8405        9.8405        9.8405        

4410.7854     10.7854      10.7854      10.7854      10.7854      10.7854      10.7854      10.7854      10.7855      

4511.8039     11.8039      11.8040      11.8040      11.8040      11.8040      11.8040      11.8040      11.8040      

4612.8854     12.8855      12.8855      12.8855      12.8855      12.8856      12.8856      12.8856      12.8856      

4714.0157     14.0157     14.0157      14.0157      14.0158      14.0158      14.0158      14.0158      14.0158      14.0159      

4815.1764     15.1764     15.1764      15.1765      15.1765      15.1765      15.1766      15.1766      15.1766      15.1766      

4916.6429     16.6429     16.6430      16.6430      16.6431      16.6431      16.6431      16.6432      16.6432      16.6432      

5017.6408     17.6409     17.6409      17.6410      17.6410      17.6411      17.6411      17.6411      17.6412      17.6412      

5118.9335     18.9336     18.9336      18.9337      18.9337      18.9338      18.9338      18.9338      18.9339      18.9339      

5219.9863     19.9864     19.9865     19.9865      19.9866      19.9867      19.9867      19.9868      19.9868      19.9868      19.9869      

5320.9122     20.9122     20.9124     20.9124      20.9125      20.9126      20.9126      20.9127      20.9127      20.9128      20.9128      

5421.6633     21.6634     21.6635     21.6636      21.6637      21.6638      21.6638      21.6639      21.6639      21.6640      21.6640      

5522.1864     22.1865     22.1867     22.1868      22.1869      22.1870      22.1870      22.1871      22.1871      22.1872      22.1872      

5622.4229     22.4231     22.4233     22.4234      22.4235      22.4236      22.4236      22.4237      22.4238      22.4238      22.4239      

5722.3089     22.3089     22.3091     22.3093     22.3094      22.3095      22.3096      22.3097      22.3098      22.3098      22.3099      22.3099      

5821.7755     21.7756     21.7758     21.7760     21.7761      21.7762      21.7763      21.7764      21.7764      21.7765      21.7766      21.7766      

5920.7495     20.7496     20.7498     20.7500     20.7501      20.7502      20.7503      20.7504      20.7505      20.7506      20.7506      20.7507      

6019.1521     19.1522     19.1524     19.1525     19.1527      19.1528      19.1529      19.1530      19.1530      19.1531      19.1532      19.1532      

6116.8298     16.8299     16.8301     16.8302     16.8304      16.8305      16.8305      16.8306      16.8307      16.8308      16.8308      16.8309      

6213.4581     13.4581     13.4582     13.4584     13.4585     13.4586      13.4587      13.4588      13.4589      13.4589      13.4590      13.4590      13.4591      

638.2984       8.2985       8.2985       8.2986       8.2987       8.2988        8.2989        8.2989        8.2989        8.2990        8.2990        8.2991        8.2991        

64-         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

אשה:מגדר

64:גיל פרישה

לא:נכות מתפתחת

כן:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.0329        1.0329        1.0329        1.0329        

191.1142        1.1142        1.1142        1.1142        

201.2016        1.2016        1.2016        1.2016        

211.3166        1.3166        1.3166        1.3166        

221.4423        1.4423        1.4423        1.4423        1.4423        

231.5795        1.5795        1.5795        1.5795        1.5795        

241.7614        1.7614        1.7614        1.7614        1.7614        

251.9993        1.9993        1.9993        1.9993        1.9993        

262.3496        2.3496        2.3496        2.3496        2.3496        

272.7126        2.7126        2.7126        2.7126        2.7126        2.7126        

283.1305        3.1305        3.1305        3.1305        3.1305        3.1305        

293.6835        3.6835        3.6835        3.6835        3.6835        3.6835        

304.3304        4.3304        4.3304        4.3304        4.3304        4.3304        

314.8199        4.8199        4.8199        4.8199        4.8199        4.8199        

325.2792        5.2792        5.2792        5.2792        5.2792        5.2792        5.2792        

335.7519        5.7519        5.7519        5.7519        5.7519        5.7519        5.7519        

346.2397        6.2397        6.2397        6.2397        6.2397        6.2397        6.2397        

356.7444        6.7444        6.7444        6.7444        6.7444        6.7444        6.7444        

367.2675        7.2675        7.2675        7.2675        7.2675        7.2675        7.2675        

377.8103        7.8103        7.8103        7.8103        7.8103        7.8103        7.8103        7.8103        

388.3737        8.3737        8.3737        8.3737        8.3737        8.3737        8.3737        8.3737        

399.1293        9.1293        9.1293        9.1293        9.1293        9.1293        9.1293        9.1293        

409.8383        9.8383        9.8383        9.8384        9.8384        9.8384        9.8384        9.8384        

4110.6780      10.6780      10.6780      10.6780      10.6780      10.6780      10.6780      10.6780      

4211.3562     11.3562      11.3563      11.3563      11.3563      11.3563      11.3563      11.3563      11.3563      

4312.0534     12.0534      12.0534      12.0535      12.0535      12.0535      12.0535      12.0535      12.0535      

4412.7665     12.7665      12.7665      12.7666      12.7666      12.7666      12.7666      12.7666      12.7666      

4513.4913     13.4913      13.4913      13.4913      13.4913      13.4913      13.4914      13.4914      13.4914      

4614.2220     14.2221      14.2221      14.2221      14.2221      14.2221      14.2221      14.2221      14.2221      

4714.9515     14.9515     14.9515      14.9515      14.9515      14.9516      14.9516      14.9516      14.9516      14.9516      

4815.6704     15.6704     15.6704      15.6704      15.6704      15.6704      15.6705      15.6705      15.6705      15.6705      

4916.6653     16.6653     16.6653      16.6653      16.6653      16.6654      16.6654      16.6654      16.6654      16.6654      

5017.6482     17.6483     17.6483      17.6483      17.6483      17.6484      17.6484      17.6484      17.6484      17.6484      

5118.4388     18.4388     18.4389      18.4389      18.4389      18.4390      18.4390      18.4390      18.4390      18.4390      

5218.9976     18.9976     18.9977     18.9977      18.9977      18.9978      18.9978      18.9978      18.9978      18.9979      18.9979      

5319.4545     19.4545     19.4546     19.4546      19.4547      19.4547      19.4547      19.4548      19.4548      19.4548      19.4548      

5419.7797     19.7798     19.7798     19.7799      19.7799      19.7799      19.7800      19.7800      19.7800      19.7801      19.7801      

5519.9384     19.9384     19.9385     19.9385      19.9386      19.9386      19.9386      19.9387      19.9387      19.9387      19.9387      

5619.8897     19.8898     19.8899     19.8899      19.8900      19.8900      19.8900      19.8901      19.8901      19.8901      19.8902      

5719.5866     19.5866     19.5867     19.5868     19.5868      19.5869      19.5869      19.5870      19.5870      19.5870      19.5871      19.5871      

5818.9746     18.9746     18.9747     18.9747     18.9748      18.9748      18.9749      18.9749      18.9750      18.9750      18.9750      18.9750      

5917.9908     17.9909     17.9909     17.9910     17.9911      17.9911      17.9912      17.9912      17.9912      17.9913      17.9913      17.9913      

6015.6422     15.6423     15.6423     15.6424     15.6424      15.6425      15.6425      15.6426      15.6426      15.6426      15.6427      15.6427      

6112.9776     12.9777     12.9777     12.9778     12.9778      12.9779      12.9779      12.9779      12.9780      12.9780      12.9780      12.9781      

629.8154       9.8154       9.8155       9.8155       9.8156       9.8156        9.8156        9.8157        9.8157        9.8157        9.8158        9.8158        9.8158        

635.7320       5.7320       5.7320       5.7320       5.7321       5.7321        5.7321        5.7321        5.7321        5.7322        5.7322        5.7322        5.7322        

64-         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

גבר:מגדר

62:גיל פרישה

לא:נכות מתפתחת

כן:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.5207        1.5207        1.5207        1.5207        

191.6551        1.6551        1.6551        1.6551        

201.8010        1.8010        1.8010        1.8010        

211.9909        1.9909        1.9909        1.9909        

222.2002        2.2002        2.2002        2.2002        2.2002        

232.4307        2.4307        2.4307        2.4307        2.4307        

242.6846        2.6846        2.6846        2.6846        2.6846        

252.9638        2.9638        2.9638        2.9638        2.9638        

263.2708        3.2708        3.2708        3.2708        3.2708        

273.5133        3.5133        3.5133        3.5133        3.5133        3.5133        

283.7099        3.7099        3.7099        3.7099        3.7099        3.7099        

293.9514        3.9514        3.9514        3.9514        3.9514        3.9514        

304.1791        4.1791        4.1791        4.1791        4.1791        4.1791        

314.3639        4.3639        4.3640        4.3640        4.3640        4.3640        

324.5145        4.5145        4.5145        4.5145        4.5145        4.5145        4.5145        

334.6833        4.6833        4.6833        4.6833        4.6833        4.6833        4.6833        

344.8822        4.8822        4.8822        4.8822        4.8822        4.8822        4.8822        

355.1220        5.1220        5.1220        5.1220        5.1220        5.1220        5.1220        

365.4123        5.4123        5.4123        5.4123        5.4124        5.4124        5.4124        

375.7619        5.7619        5.7619        5.7619        5.7619        5.7619        5.7619        5.7619        

386.1777        6.1777        6.1777        6.1777        6.1777        6.1777        6.1777        6.1777        

396.7923        6.7923        6.7923        6.7923        6.7923        6.7924        6.7924        6.7924        

407.1903        7.1904        7.1904        7.1904        7.1904        7.1904        7.1904        7.1904        

417.9762        7.9762        7.9762        7.9763        7.9763        7.9763        7.9763        7.9763        

428.7068       8.7068        8.7068        8.7068        8.7068        8.7068        8.7068        8.7068        8.7068        

439.5117       9.5117        9.5117        9.5117        9.5117        9.5117        9.5118        9.5118        9.5118        

4410.3845     10.3845      10.3845      10.3845      10.3845      10.3846      10.3846      10.3846      10.3846      

4511.3153     11.3153      11.3153      11.3154      11.3154      11.3154      11.3154      11.3154      11.3154      

4612.2906     12.2907      12.2907      12.2907      12.2907      12.2907      12.2908      12.2908      12.2908      

4713.2930     13.2930     13.2930      13.2931      13.2931      13.2931      13.2931      13.2932      13.2932      13.2932      

4814.3006     14.3007     14.3007      14.3007      14.3008      14.3008      14.3008      14.3008      14.3009      14.3009      

4915.5656     15.5657     15.5657      15.5658      15.5658      15.5658      15.5659      15.5659      15.5659      15.5659      

5016.3925     16.3925     16.3926      16.3926      16.3927      16.3927      16.3927      16.3927      16.3928      16.3928      

5117.4182     17.4183     17.4183      17.4184      17.4184      17.4185      17.4185      17.4185      17.4186      17.4186      

5218.1701     18.1701     18.1702     18.1703      18.1704      18.1704      18.1705      18.1705      18.1705      18.1706      18.1706      

5318.7440     18.7441     18.7442     18.7443      18.7444      18.7444      18.7445      18.7445      18.7445      18.7446      18.7446      

5419.0857     19.0858     19.0860     19.0860      19.0861      19.0862      19.0862      19.0863      19.0863      19.0864      19.0864      

5519.1351     19.1352     19.1353     19.1354      19.1355      19.1356      19.1356      19.1357      19.1357      19.1358      19.1358      

5618.8261     18.8262     18.8264     18.8265      18.8265      18.8266      18.8267      18.8267      18.8268      18.8268      18.8269      

5718.0872     18.0873     18.0874     18.0876     18.0877      18.0877      18.0878      18.0879      18.0879      18.0880      18.0880      18.0881      

5816.8402     16.8402     16.8404     16.8405     16.8406      16.8407      16.8408      16.8409      16.8409      16.8410      16.8410      16.8411      

5914.9372     14.9373     14.9374     14.9375     14.9376      14.9377      14.9378      14.9379      14.9379      14.9380      14.9380      14.9381      

6012.0696     12.0697     12.0698     12.0699     12.0700      12.0701      12.0701      12.0702      12.0702      12.0703      12.0703      12.0704      

617.5314       7.5315       7.5315       7.5316       7.5317        7.5317        7.5318        7.5318        7.5318        7.5319        7.5319        7.5319        

62-         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

63
64
65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

אשה:מגדר

62:גיל פרישה

לא:נכות מתפתחת

כן:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.0302        1.0302        1.0302        1.0302        

191.1109        1.1109        1.1109        1.1109        

201.1978        1.1978        1.1978        1.1978        

211.3120        1.3120        1.3120        1.3120        

221.4366        1.4366        1.4366        1.4366        1.4366        

231.5726        1.5726        1.5726        1.5726        1.5726        

241.7528        1.7528        1.7528        1.7528        1.7528        

251.9884        1.9884        1.9884        1.9884        1.9884        

262.3353        2.3353        2.3353        2.3353        2.3353        

272.6944        2.6944        2.6944        2.6944        2.6944        2.6944        

283.1072        3.1072        3.1072        3.1072        3.1072        3.1072        

293.6530        3.6530        3.6530        3.6530        3.6530        3.6530        

304.2906        4.2906        4.2906        4.2906        4.2906        4.2906        

314.7709        4.7709        4.7709        4.7709        4.7709        4.7709        

325.2197        5.2197        5.2197        5.2197        5.2197        5.2197        5.2197        

335.6800        5.6800        5.6800        5.6800        5.6800        5.6801        5.6801        

346.1534        6.1534        6.1534        6.1534        6.1534        6.1534        6.1534        

356.6411        6.6411        6.6411        6.6411        6.6411        6.6411        6.6411        

367.1443        7.1443        7.1443        7.1443        7.1443        7.1443        7.1443        

377.6637        7.6637        7.6637        7.6637        7.6637        7.6637        7.6637        7.6637        

388.1998        8.1998        8.1998        8.1998        8.1998        8.1998        8.1998        8.1998        

398.9193        8.9193        8.9194        8.9194        8.9194        8.9194        8.9194        8.9194        

409.5878        9.5878        9.5878        9.5878        9.5878        9.5878        9.5878        9.5878        

4110.3767      10.3767      10.3767      10.3767      10.3767      10.3767      10.3767      10.3767      

4211.0010     11.0010      11.0010      11.0010      11.0010      11.0010      11.0010      11.0010      11.0011      

4311.6352     11.6352      11.6352      11.6352      11.6352      11.6352      11.6352      11.6352      11.6352      

4412.2747     12.2747      12.2747      12.2747      12.2747      12.2747      12.2747      12.2747      12.2747      

4512.9135     12.9135      12.9135      12.9136      12.9136      12.9136      12.9136      12.9136      12.9136      

4613.5441     13.5441      13.5442      13.5442      13.5442      13.5442      13.5442      13.5442      13.5442      

4714.1569     14.1569     14.1569      14.1570      14.1570      14.1570      14.1570      14.1570      14.1570      14.1570      

4814.7401     14.7401     14.7401      14.7401      14.7401      14.7402      14.7402      14.7402      14.7402      14.7402      

4915.5574     15.5575     15.5575      15.5575      15.5575      15.5575      15.5576      15.5576      15.5576      15.5576      

5016.3309     16.3309     16.3309      16.3309      16.3310      16.3310      16.3310      16.3310      16.3310      16.3310      

5116.8880     16.8880     16.8880      16.8881      16.8881      16.8881      16.8881      16.8881      16.8882      16.8882      

5217.1899     17.1899     17.1899     17.1899      17.1900      17.1900      17.1900      17.1900      17.1901      17.1901      17.1901      

5317.3497     17.3497     17.3498     17.3498      17.3498      17.3499      17.3499      17.3499      17.3499      17.3499      17.3500      

5417.3319     17.3319     17.3320     17.3320      17.3321      17.3321      17.3321      17.3322      17.3322      17.3322      17.3322      

5517.0951     17.0951     17.0952     17.0952      17.0952      17.0953      17.0953      17.0953      17.0954      17.0954      17.0954      

5616.5911     16.5912     16.5912     16.5913      16.5913      16.5913      16.5914      16.5914      16.5914      16.5915      16.5915      

5715.7646     15.7646     15.7646     15.7647     15.7647      15.7648      15.7648      15.7648      15.7649      15.7649      15.7649      15.7649      

5814.5502     14.5502     14.5502     14.5503     14.5503      14.5504      14.5504      14.5504      14.5505      14.5505      14.5505      14.5505      

5912.8180     12.8180     12.8180     12.8181     12.8181      12.8182      12.8182      12.8182      12.8183      12.8183      12.8183      12.8183      

609.7284       9.7284       9.7285       9.7285       9.7285        9.7286        9.7286        9.7286        9.7286        9.7287        9.7287        9.7287        

615.7090       5.7090       5.7091       5.7091       5.7091        5.7091        5.7091        5.7092        5.7092        5.7092        5.7092        5.7092        

62-         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

63
64
65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

גבר:מגדר

60:גיל פרישה

לא:נכות מתפתחת

כן:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.5158        1.5158        1.5158        1.5158        

191.6492        1.6492        1.6492        1.6492        

201.7940        1.7940        1.7940        1.7940        

211.9823        1.9823        1.9823        1.9823        

222.1896        2.1896        2.1896        2.1896        2.1896        

232.4177        2.4177        2.4177        2.4177        2.4177        

242.6686        2.6686        2.6686        2.6686        2.6686        

252.9442        2.9442        2.9442        2.9442        2.9442        

263.2468        3.2468        3.2468        3.2468        3.2468        

273.4847        3.4847        3.4847        3.4847        3.4847        3.4847        

283.6764        3.6764        3.6764        3.6764        3.6764        3.6764        

293.9118        3.9118        3.9118        3.9118        3.9118        3.9118        

304.1327        4.1327        4.1327        4.1327        4.1327        4.1327        

314.3102        4.3102        4.3102        4.3102        4.3102        4.3102        

324.4529        4.4529        4.4529        4.4529        4.4529        4.4529        4.4529        

334.6126        4.6126        4.6126        4.6126        4.6126        4.6126        4.6126        

344.8005        4.8005        4.8005        4.8005        4.8005        4.8005        4.8006        

355.0271        5.0271        5.0271        5.0271        5.0271        5.0271        5.0271        

365.3013        5.3013        5.3013        5.3013        5.3013        5.3013        5.3013        

375.6309        5.6309        5.6309        5.6310        5.6310        5.6310        5.6310        5.6310        

386.0222        6.0222        6.0222        6.0222        6.0222        6.0222        6.0222        6.0222        

396.6028        6.6028        6.6028        6.6028        6.6028        6.6028        6.6028        6.6028        

406.9780        6.9780        6.9780        6.9780        6.9780        6.9780        6.9780        6.9780        

417.7142        7.7142        7.7142        7.7142        7.7142        7.7142        7.7142        7.7143        

428.3883       8.3883        8.3883        8.3884        8.3884        8.3884        8.3884        8.3884        8.3884        

439.1240       9.1240        9.1240        9.1240        9.1240        9.1241        9.1241        9.1241        9.1241        

449.9122       9.9122        9.9122        9.9122        9.9122        9.9122        9.9122        9.9123        9.9123        

4510.7401     10.7401      10.7401      10.7401      10.7402      10.7402      10.7402      10.7402      10.7402      

4611.5910     11.5910      11.5910      11.5911      11.5911      11.5911      11.5911      11.5911      11.5911      

4712.4437     12.4437     12.4438      12.4438      12.4438      12.4438      12.4439      12.4439      12.4439      12.4439      

4813.2724     13.2724     13.2724      13.2725      13.2725      13.2725      13.2725      13.2726      13.2726      13.2726      

4914.3018     14.3019     14.3019      14.3019      14.3020      14.3020      14.3020      14.3021      14.3021      14.3021      

5014.9202     14.9203     14.9203      14.9204      14.9204      14.9204      14.9205      14.9205      14.9205      14.9205      

5115.6327     15.6327     15.6328      15.6328      15.6329      15.6329      15.6330      15.6330      15.6330      15.6330      

5216.0319     16.0319     16.0320     16.0320      16.0321      16.0321      16.0322      16.0322      16.0322      16.0323      16.0323      

5316.1937     16.1937     16.1938     16.1939      16.1940      16.1940      16.1940      16.1941      16.1941      16.1942      16.1942      

5416.0564     16.0565     16.0566     16.0567      16.0567      16.0568      16.0568      16.0569      16.0569      16.0569      16.0570      

5515.5520     15.5521     15.5522     15.5522      15.5523      15.5524      15.5524      15.5524      15.5525      15.5525      15.5526      

5614.6045     14.6046     14.6047     14.6048      14.6049      14.6049      14.6050      14.6050      14.6050      14.6051      14.6051      

5713.0746     13.0746     13.0747     13.0748     13.0749      13.0749      13.0750      13.0750      13.0751      13.0751      13.0752      13.0752      

5810.6739     10.6740     10.6741     10.6742     10.6742      10.6743      10.6743      10.6744      10.6744      10.6744      10.6745      10.6745      

596.7395       6.7395       6.7396       6.7397       6.7397        6.7397        6.7398        6.7398        6.7398        6.7398        6.7399        6.7399        

60-         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

61
62
63
64
65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

אשה:מגדר

60:גיל פרישה

לא:נכות מתפתחת

כן:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.0269        1.0269        1.0269        1.0269        

191.1071        1.1071        1.1071        1.1071        

201.1932        1.1932        1.1932        1.1932        

211.3064        1.3064        1.3064        1.3064        

221.4298        1.4298        1.4298        1.4298        1.4298        

231.5643        1.5643        1.5643        1.5643        1.5643        

241.7425        1.7425        1.7425        1.7425        1.7425        

251.9754        1.9754        1.9754        1.9754        1.9754        

262.3184        2.3184        2.3184        2.3184        2.3184        

272.6727        2.6727        2.6727        2.6727        2.6727        2.6727        

283.0794        3.0794        3.0794        3.0794        3.0794        3.0794        

293.6168        3.6168        3.6168        3.6168        3.6168        3.6168        

304.2435        4.2435        4.2435        4.2435        4.2435        4.2435        

314.7127        4.7127        4.7127        4.7127        4.7127        4.7127        

325.1492        5.1492        5.1492        5.1492        5.1492        5.1492        5.1492        

335.5950        5.5950        5.5950        5.5950        5.5950        5.5950        5.5950        

346.0514        6.0514        6.0514        6.0514        6.0514        6.0514        6.0514        

356.5191        6.5191        6.5191        6.5191        6.5191        6.5191        6.5191        

366.9989        6.9989        6.9989        6.9989        6.9989        6.9989        6.9989        

377.4909        7.4909        7.4909        7.4909        7.4909        7.4909        7.4909        7.4909        

387.9948        7.9948        7.9948        7.9948        7.9948        7.9948        7.9948        7.9948        

398.6721        8.6721        8.6722        8.6722        8.6722        8.6722        8.6722        8.6722        

409.2930        9.2930        9.2930        9.2930        9.2930        9.2930        9.2930        9.2930        

4110.0225      10.0225      10.0225      10.0225      10.0225      10.0226      10.0226      10.0226      

4210.5838     10.5838      10.5839      10.5839      10.5839      10.5839      10.5839      10.5839      10.5839      

4311.1444     11.1444      11.1444      11.1444      11.1445      11.1445      11.1445      11.1445      11.1445      

4411.6980     11.6981      11.6981      11.6981      11.6981      11.6981      11.6981      11.6981      11.6981      

4512.2368     12.2368      12.2368      12.2368      12.2368      12.2368      12.2368      12.2369      12.2369      

4612.7508     12.7508      12.7508      12.7508      12.7508      12.7508      12.7508      12.7509      12.7509      

4713.2279     13.2279     13.2279      13.2279      13.2279      13.2279      13.2279      13.2279      13.2280      13.2280      

4813.6533     13.6533     13.6533      13.6533      13.6533      13.6533      13.6534      13.6534      13.6534      13.6534      

4914.2644     14.2644     14.2644      14.2644      14.2644      14.2644      14.2645      14.2645      14.2645      14.2645      

5014.7945     14.7945     14.7945      14.7946      14.7946      14.7946      14.7946      14.7946      14.7946      14.7947      

5115.0809     15.0809     15.0809      15.0809      15.0810      15.0810      15.0810      15.0810      15.0810      15.0810      

5215.0852     15.0852     15.0852     15.0853      15.0853      15.0853      15.0853      15.0854      15.0854      15.0854      15.0854      

5314.9013     14.9013     14.9014     14.9014      14.9014      14.9014      14.9015      14.9015      14.9015      14.9015      14.9015      

5414.4870     14.4870     14.4870     14.4871      14.4871      14.4871      14.4872      14.4872      14.4872      14.4872      14.4872      

5513.7933     13.7934     13.7934     13.7935      13.7935      13.7935      13.7935      13.7936      13.7936      13.7936      13.7936      

5612.7626     12.7627     12.7627     12.7627      12.7628      12.7628      12.7628      12.7628      12.7629      12.7629      12.7629      

5711.2791     11.2791     11.2791     11.2792     11.2792      11.2792      11.2792      11.2793      11.2793      11.2793      11.2793      11.2793      

589.1024       9.1024       9.1024       9.1024       9.1025        9.1025        9.1025        9.1025        9.1025        9.1026        9.1026        9.1026        

595.6859       5.6859       5.6859       5.6860       5.6860        5.6860        5.6860        5.6860        5.6860        5.6860        5.6860        5.6861        

60-         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

61
62
63
64
65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

גבר:מגדר

67:גיל פרישה

כן:נכות מתפתחת

כן:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.8424        1.8424        1.8424        1.8424        

192.0040        2.0040        2.0040        2.0040        

202.1795        2.1795        2.1795        2.1795        

212.4116        2.4116        2.4116        2.4116        

222.6676        2.6676        2.6676        2.6676        2.6676        

232.9497        2.9497        2.9497        2.9497        2.9497        

243.2606        3.2606        3.2606        3.2606        3.2606        

253.6029        3.6029        3.6029        3.6029        3.6029        

263.9794        3.9794        3.9794        3.9794        3.9794        

274.2781        4.2781        4.2781        4.2781        4.2781        4.2781        

284.5213        4.5213        4.5213        4.5213        4.5213        4.5213        

294.8198        4.8198        4.8198        4.8198        4.8198        4.8198        

305.1021        5.1021        5.1021        5.1021        5.1021        5.1021        

315.3327        5.3327        5.3327        5.3327        5.3327        5.3327        

325.5220        5.5220        5.5220        5.5220        5.5220        5.5220        5.5221        

335.7346        5.7346        5.7346        5.7346        5.7346        5.7346        5.7346        

345.9850        5.9851        5.9851        5.9851        5.9851        5.9851        5.9851        

356.2869        6.2869        6.2869        6.2870        6.2870        6.2870        6.2870        

366.6528        6.6528        6.6528        6.6528        6.6528        6.6528        6.6529        

377.0939        7.0939        7.0939        7.0939        7.0939        7.0939        7.0939        7.0939        

387.6199        7.6199        7.6199        7.6199        7.6199        7.6199        7.6199        7.6199        

398.3956        8.3956        8.3956        8.3957        8.3957        8.3957        8.3957        8.3957        

408.8499        8.8499        8.8500        8.8500        8.8500        8.8500        8.8500        8.8500        

419.8452        9.8452        9.8453        9.8453        9.8453        9.8453        9.8453        9.8453        

4210.7827     10.7827      10.7827      10.7827      10.7827      10.7827      10.7827      10.7827      10.7827      

4311.8253     11.8253      11.8253      11.8253      11.8253      11.8253      11.8254      11.8254      11.8254      

4412.9692     12.9692      12.9692      12.9693      12.9693      12.9693      12.9693      12.9693      12.9693      

4514.2075     14.2075      14.2075      14.2076      14.2076      14.2076      14.2076      14.2076      14.2077      

4615.5298     15.5299      15.5299      15.5299      15.5300      15.5300      15.5300      15.5300      15.5300      

4716.9224     16.9224     16.9224      16.9225      16.9225      16.9225      16.9226      16.9226      16.9226      16.9226      

4818.3675     18.3675     18.3676      18.3676      18.3677      18.3677      18.3677      18.3678      18.3678      18.3678      

4920.2051     20.2052     20.2052      20.2053      20.2053      20.2054      20.2054      20.2054      20.2055      20.2055      

5021.4017     21.4018     21.4019      21.4020      21.4020      21.4021      21.4021      21.4021      21.4022      21.4022      

5123.0884     23.0886     23.0887      23.0887      23.0888      23.0888      23.0889      23.0889      23.0890      23.0890      

5224.5324     24.5325     24.5326     24.5327      24.5328      24.5329      24.5329      24.5330      24.5330      24.5331      24.5331      

5325.8833     25.8834     25.8835     25.8836      25.8837      25.8838      25.8839      25.8839      25.8840      25.8840      25.8841      

5427.0983     27.0984     27.0986     27.0987      27.0988      27.0989      27.0990      27.0990      27.0991      27.0992      27.0992      

5528.1306     28.1308     28.1310     28.1311      28.1312      28.1313      28.1314      28.1315      28.1316      28.1316      28.1317      

5628.9295     28.9298     28.9300     28.9301      28.9303      28.9304      28.9305      28.9305      28.9306      28.9307      28.9308      

5729.4410     29.4410     29.4413     29.4415     29.4417      29.4418      29.4419      29.4420      29.4421      29.4422      29.4423      29.4424      

5829.6078     29.6079     29.6081     29.6084     29.6086      29.6087      29.6088      29.6089      29.6090      29.6091      29.6092      29.6093      

5929.3706     29.3707     29.3710     29.3713     29.3715      29.3716      29.3717      29.3719      29.3720      29.3721      29.3722      29.3723      

6028.6686     28.6688     28.6691     28.6694     28.6696      28.6697      28.6699      28.6700      28.6701      28.6702      28.6703      28.6704      

6127.4407     27.4409     27.4412     27.4415     27.4417      27.4418      27.4420      27.4421      27.4422      27.4423      27.4424      27.4425      

6225.6264     25.6264     25.6266     25.6269     25.6272     25.6274      25.6275      25.6277      25.6278      25.6279      25.6281      25.6282      

6323.1654     23.1654     23.1656     23.1659     23.1662     23.1664      23.1665      23.1667      23.1668      23.1669      23.1670      23.1671      23.1672      

6419.9151     19.9152     19.9153     19.9156     19.9159     19.9160      19.9162      19.9163      19.9164      19.9165      19.9166      19.9167      

6514.9809     14.9809     14.9811     14.9813     14.9815     14.9816      14.9817      14.9819      14.9820      14.9820      14.9821      14.9822      14.9823      

668.6977       8.6978       8.6979       8.6980       8.6981       8.6982        8.6983        8.6983        8.6984        8.6985        8.6985        8.6986        8.6986        

67-         -         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

אשה:מגדר

67:גיל פרישה

כן:נכות מתפתחת

כן:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.2469        1.2469        1.2469        1.2469        

191.3438        1.3438        1.3438        1.3438        

201.4481        1.4481        1.4481        1.4481        

211.5876        1.5876        1.5876        1.5876        

221.7401        1.7401        1.7401        1.7401        1.7401        

231.9065        1.9065        1.9065        1.9065        1.9065        

242.1268        2.1268        2.1268        2.1268        2.1268        

252.4148        2.4148        2.4148        2.4148        2.4148        

262.8386        2.8386        2.8386        2.8386        2.8386        

273.2778        3.2778        3.2778        3.2778        3.2778        3.2778        

283.7832        3.7832        3.7832        3.7832        3.7832        3.7832        

294.4516        4.4516        4.4516        4.4516        4.4516        4.4516        

305.2333        5.2334        5.2334        5.2334        5.2334        5.2334        

315.8245        5.8245        5.8245        5.8246        5.8246        5.8246        

326.3788        6.3788        6.3788        6.3788        6.3788        6.3788        6.3788        

336.9488        6.9488        6.9488        6.9488        6.9488        6.9488        6.9488        

347.5366        7.5366        7.5366        7.5366        7.5366        7.5366        7.5366        

358.1443        8.1443        8.1444        8.1444        8.1444        8.1444        8.1444        

368.7740        8.7740        8.7740        8.7740        8.7740        8.7740        8.7740        

379.4271        9.4271        9.4271        9.4271        9.4271        9.4271        9.4271        9.4271        

3810.1051      10.1051      10.1051      10.1052      10.1052      10.1052      10.1052      10.1052      

3911.0152      11.0152      11.0152      11.0152      11.0152      11.0152      11.0152      11.0152      

4011.8697      11.8697      11.8697      11.8697      11.8697      11.8697      11.8697      11.8697      

4112.8830      12.8830      12.8830      12.8830      12.8830      12.8830      12.8830      12.8830      

4213.7035     13.7035      13.7035      13.7035      13.7035      13.7035      13.7036      13.7036      13.7036      

4314.5499     14.5499      14.5499      14.5499      14.5499      14.5499      14.5499      14.5500      14.5500      

4415.4198     15.4198      15.4198      15.4198      15.4198      15.4198      15.4199      15.4199      15.4199      

4516.3098     16.3098      16.3098      16.3098      16.3098      16.3099      16.3099      16.3099      16.3099      

4617.2152     17.2153      17.2153      17.2153      17.2153      17.2153      17.2153      17.2153      17.2154      

4718.1300     18.1300     18.1301      18.1301      18.1301      18.1301      18.1301      18.1302      18.1302      18.1302      

4819.0465     19.0465     19.0465      19.0466      19.0466      19.0466      19.0466      19.0466      19.0466      19.0467      

4920.3184     20.3185     20.3185      20.3185      20.3185      20.3186      20.3186      20.3186      20.3186      20.3186      

5021.6033     21.6033     21.6034      21.6034      21.6034      21.6034      21.6035      21.6035      21.6035      21.6035      

5122.6876     22.6877     22.6877      22.6877      22.6878      22.6878      22.6878      22.6878      22.6879      22.6879      

5223.5297     23.5297     23.5297     23.5298      23.5298      23.5299      23.5299      23.5299      23.5299      23.5300      23.5300      

5324.2989     24.2989     24.2989     24.2990      24.2990      24.2991      24.2991      24.2991      24.2992      24.2992      24.2992      

5424.9713     24.9714     24.9714     24.9715      24.9715      24.9716      24.9716      24.9717      24.9717      24.9717      24.9718      

5525.5195     25.5196     25.5196     25.5197      25.5197      25.5198      25.5198      25.5199      25.5199      25.5200      25.5200      

5625.9116     25.9117     25.9117     25.9118      25.9119      25.9119      25.9120      25.9120      25.9121      25.9121      25.9121      

5726.1112     26.1112     26.1113     26.1114     26.1115      26.1115      26.1116      26.1117      26.1117      26.1118      26.1118      26.1118      

5826.0771     26.0771     26.0772     26.0773     26.0773      26.0774      26.0775      26.0775      26.0776      26.0776      26.0777      26.0777      

5925.7622     25.7622     25.7623     25.7624     25.7625      25.7626      25.7626      25.7627      25.7628      25.7628      25.7629      25.7629      

6023.7190     23.7191     23.7192     23.7193     23.7194      23.7194      23.7195      23.7195      23.7196      23.7197      23.7197      23.7197      

6121.4817     21.4818     21.4819     21.4820     21.4820      21.4821      21.4822      21.4822      21.4823      21.4823      21.4824      21.4824      

6219.0399     19.0399     19.0400     19.0401     19.0401     19.0402      19.0403      19.0403      19.0404      19.0404      19.0405      19.0405      

6316.3813     16.3813     16.3814     16.3814     16.3815     16.3816      16.3816      16.3817      16.3818      16.3818      16.3818      16.3819      16.3819      

6413.4359     13.4360     13.4360     13.4361     13.4362     13.4362      13.4363      13.4363      13.4364      13.4364      13.4365      13.4365      

6510.0299     10.0299     10.0300     10.0301     10.0301     10.0302      10.0302      10.0302      10.0303      10.0303      10.0303      10.0304      10.0304      

665.7661       5.7661       5.7662       5.7662       5.7662       5.7662        5.7663        5.7663        5.7663        5.7663        5.7664        5.7664        5.7664        

67-         -         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

גבר:מגדר

64:גיל פרישה

כן:נכות מתפתחת

כן:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.8299        1.8299        1.8299        1.8299        

191.9894        1.9894        1.9894        1.9894        

202.1624        2.1624        2.1624        2.1624        

212.3909        2.3909        2.3909        2.3909        

222.6426        2.6426        2.6426        2.6426        2.6426        

232.9196        2.9196        2.9196        2.9196        2.9196        

243.2242        3.2242        3.2242        3.2242        3.2242        

253.5590        3.5590        3.5590        3.5590        3.5590        

263.9266        3.9266        3.9267        3.9267        3.9267        

274.2163        4.2163        4.2163        4.2163        4.2163        4.2163        

284.4502        4.4502        4.4502        4.4502        4.4502        4.4502        

294.7372        4.7372        4.7372        4.7372        4.7372        4.7373        

305.0070        5.0070        5.0070        5.0071        5.0071        5.0071        

315.2246        5.2246        5.2246        5.2246        5.2246        5.2246        

325.4004        5.4004        5.4004        5.4004        5.4004        5.4004        5.4004        

335.5973        5.5973        5.5973        5.5973        5.5974        5.5974        5.5974        

345.8294        5.8294        5.8294        5.8294        5.8294        5.8294        5.8294        

356.1093        6.1093        6.1093        6.1093        6.1093        6.1093        6.1093        

366.4486        6.4486        6.4486        6.4486        6.4486        6.4486        6.4486        

376.8574        6.8574        6.8574        6.8574        6.8574        6.8574        6.8574        6.8574        

387.3439        7.3439        7.3439        7.3439        7.3439        7.3439        7.3439        7.3439        

398.0653        8.0653        8.0653        8.0653        8.0653        8.0653        8.0653        8.0653        

408.4913        8.4913        8.4913        8.4913        8.4913        8.4913        8.4913        8.4913        

419.4105        9.4105        9.4105        9.4105        9.4105        9.4105        9.4105        9.4106        

4210.2637     10.2637      10.2637      10.2637      10.2637      10.2637      10.2638      10.2638      10.2638      

4311.2046     11.2046      11.2046      11.2047      11.2047      11.2047      11.2047      11.2047      11.2047      

4412.2265     12.2265      12.2265      12.2265      12.2265      12.2265      12.2266      12.2266      12.2266      

4513.3190     13.3190      13.3190      13.3190      13.3191      13.3191      13.3191      13.3191      13.3191      

4614.4683     14.4683      14.4683      14.4683      14.4684      14.4684      14.4684      14.4684      14.4684      

4715.6566     15.6566     15.6566      15.6566      15.6567      15.6567      15.6567      15.6567      15.6568      15.6568      

4816.8620     16.8621     16.8621      16.8622      16.8622      16.8622      16.8623      16.8623      16.8623      16.8623      

4918.3876     18.3876     18.3877      18.3877      18.3878      18.3878      18.3878      18.3879      18.3879      18.3879      

5019.3502     19.3503     19.3503      19.3504      19.3504      19.3505      19.3505      19.3505      19.3506      19.3506      

5120.6444     20.6445     20.6446      20.6447      20.6447      20.6448      20.6448      20.6449      20.6449      20.6449      

5221.6574     21.6575     21.6576     21.6577      21.6577      21.6578      21.6579      21.6579      21.6579      21.6580      21.6580      

5322.5149     22.5150     22.5151     22.5152      22.5153      22.5154      22.5154      22.5155      22.5155      22.5156      22.5156      

5423.1682     23.1683     23.1685     23.1686      23.1687      23.1688      23.1688      23.1689      23.1689      23.1690      23.1690      

5523.5645     23.5646     23.5648     23.5649      23.5650      23.5651      23.5652      23.5652      23.5653      23.5653      23.5654      

5623.6470     23.6472     23.6474     23.6475      23.6476      23.6477      23.6478      23.6478      23.6479      23.6480      23.6480      

5723.3559     23.3559     23.3561     23.3563     23.3564      23.3565      23.3566      23.3567      23.3568      23.3568      23.3569      23.3570      

5822.6285     22.6286     22.6288     22.6290     22.6291      22.6292      22.6293      22.6294      22.6295      22.6295      22.6296      22.6297      

5921.4006     21.4006     21.4009     21.4010     21.4012      21.4013      21.4014      21.4015      21.4016      21.4016      21.4017      21.4018      

6019.6049     19.6050     19.6052     19.6054     19.6055      19.6056      19.6057      19.6058      19.6059      19.6059      19.6060      19.6061      

6117.0986     17.0987     17.0989     17.0991     17.0992      17.0993      17.0994      17.0995      17.0996      17.0996      17.0997      17.0998      

6213.5689     13.5689     13.5690     13.5692     13.5693     13.5694      13.5695      13.5696      13.5696      13.5697      13.5698      13.5698      

638.2984       8.2985       8.2985       8.2986       8.2987       8.2988        8.2989        8.2989        8.2989        8.2990        8.2990        8.2991        8.2991        

64-         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          

65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

אשה:מגדר

64:גיל פרישה

כן:נכות מתפתחת

כן:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.2385        1.2385        1.2385        1.2385        

191.3342        1.3342        1.3342        1.3342        

201.4370        1.4370        1.4370        1.4370        

211.5743        1.5743        1.5743        1.5743        

221.7240        1.7240        1.7240        1.7240        1.7240        

231.8873        1.8873        1.8873        1.8873        1.8873        

242.1034        2.1034        2.1034        2.1034        2.1035        

252.3859        2.3859        2.3859        2.3859        2.3859        

262.8015        2.8015        2.8015        2.8015        2.8015        

273.2311        3.2311        3.2311        3.2311        3.2311        3.2311        

283.7244        3.7244        3.7244        3.7244        3.7244        3.7244        

294.3763        4.3763        4.3763        4.3763        4.3763        4.3763        

305.1370        5.1370        5.1370        5.1370        5.1370        5.1370        

315.7079        5.7079        5.7079        5.7079        5.7079        5.7079        

326.2399        6.2399        6.2399        6.2399        6.2399        6.2399        6.2399        

336.7842        6.7842        6.7842        6.7842        6.7842        6.7842        6.7842        

347.3425        7.3425        7.3425        7.3425        7.3425        7.3425        7.3425        

357.9164        7.9164        7.9164        7.9164        7.9164        7.9164        7.9164        

368.5071        8.5071        8.5071        8.5071        8.5071        8.5071        8.5071        

379.1155        9.1155        9.1156        9.1156        9.1156        9.1156        9.1156        9.1156        

389.7422        9.7422        9.7422        9.7423        9.7423        9.7423        9.7423        9.7423        

3910.5853      10.5853      10.5853      10.5853      10.5853      10.5853      10.5853      10.5853      

4011.3661      11.3661      11.3661      11.3661      11.3661      11.3661      11.3662      11.3662      

4112.2887      12.2887      12.2887      12.2887      12.2887      12.2887      12.2887      12.2887      

4213.0159     13.0159      13.0159      13.0159      13.0159      13.0159      13.0159      13.0159      13.0159      

4313.7553     13.7553      13.7553      13.7553      13.7553      13.7553      13.7553      13.7553      13.7553      

4414.5027     14.5027      14.5027      14.5027      14.5027      14.5027      14.5027      14.5027      14.5028      

4515.2525     15.2525      15.2525      15.2525      15.2526      15.2526      15.2526      15.2526      15.2526      

4615.9977     15.9977      15.9977      15.9977      15.9978      15.9978      15.9978      15.9978      15.9978      

4716.7295     16.7295     16.7295      16.7295      16.7296      16.7296      16.7296      16.7296      16.7296      16.7296      

4817.4372     17.4372     17.4372      17.4372      17.4372      17.4373      17.4373      17.4373      17.4373      17.4373      

4918.4376     18.4376     18.4376      18.4376      18.4376      18.4377      18.4377      18.4377      18.4377      18.4377      

5019.4081     19.4082     19.4082      19.4082      19.4082      19.4083      19.4083      19.4083      19.4083      19.4083      

5120.1514     20.1514     20.1514      20.1515      20.1515      20.1515      20.1515      20.1516      20.1516      20.1516      

5220.6281     20.6281     20.6282     20.6282      20.6283      20.6283      20.6283      20.6283      20.6284      20.6284      20.6284      

5320.9832     20.9832     20.9833     20.9833      20.9834      20.9834      20.9834      20.9835      20.9835      20.9835      20.9835      

5421.1870     21.1870     21.1871     21.1871      21.1872      21.1872      21.1872      21.1873      21.1873      21.1873      21.1873      

5521.2053     21.2054     21.2054     21.2055      21.2055      21.2056      21.2056      21.2056      21.2057      21.2057      21.2057      

5620.9995     20.9995     20.9996     20.9996      20.9997      20.9997      20.9998      20.9998      20.9998      20.9999      20.9999      

5720.5253     20.5253     20.5253     20.5254     20.5255      20.5255      20.5256      20.5256      20.5256      20.5257      20.5257      20.5257      

5819.7329     19.7329     19.7330     19.7331     19.7331      19.7332      19.7332      19.7333      19.7333      19.7333      19.7334      19.7334      

5918.5663     18.5664     18.5664     18.5665     18.5666      18.5666      18.5667      18.5667      18.5667      18.5668      18.5668      18.5668      

6016.0189     16.0189     16.0190     16.0190     16.0191      16.0191      16.0192      16.0192      16.0193      16.0193      16.0193      16.0194      

6113.1884     13.1884     13.1885     13.1886     13.1886      13.1886      13.1887      13.1887      13.1888      13.1888      13.1888      13.1888      

629.8973       9.8973       9.8974       9.8974       9.8975       9.8975        9.8975        9.8976        9.8976        9.8976        9.8977        9.8977        

635.7320       5.7320       5.7320       5.7320       5.7321       5.7321        5.7321        5.7321        5.7321        5.7322        5.7322        5.7322        5.7322        

64-         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          

65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

גבר:מגדר

62:גיל פרישה

כן:נכות מתפתחת

כן:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.8200        1.8200        1.8200        1.8200        

191.9778        1.9778        1.9778        1.9778        

202.1489        2.1489        2.1489        2.1489        

212.3746        2.3746        2.3746        2.3746        

222.6228        2.6228        2.6228        2.6228        2.6228        

232.8958        2.8958        2.8958        2.8958        2.8958        

243.1955        3.1955        3.1955        3.1955        3.1955        

253.5245        3.5245        3.5245        3.5245        3.5245        

263.8851        3.8851        3.8851        3.8851        3.8851        

274.1677        4.1677        4.1677        4.1677        4.1677        4.1677        

284.3943        4.3943        4.3943        4.3943        4.3943        4.3943        

294.6725        4.6725        4.6725        4.6725        4.6725        4.6725        

304.9325        4.9325        4.9325        4.9325        4.9325        4.9325        

315.1400        5.1400        5.1400        5.1400        5.1400        5.1400        

325.3052        5.3052        5.3052        5.3052        5.3052        5.3052        5.3052        

335.4900        5.4900        5.4900        5.4900        5.4901        5.4901        5.4901        

345.7078        5.7078        5.7078        5.7078        5.7078        5.7078        5.7078        

355.9707        5.9707        5.9707        5.9707        5.9707        5.9707        5.9707        

366.2895        6.2895        6.2895        6.2895        6.2895        6.2895        6.2895        

376.6733        6.6733        6.6733        6.6733        6.6733        6.6733        6.6733        6.6733        

387.1293        7.1293        7.1293        7.1293        7.1293        7.1293        7.1293        7.1293        

397.8087        7.8088        7.8088        7.8088        7.8088        7.8088        7.8088        7.8088        

408.2109        8.2110        8.2110        8.2110        8.2110        8.2110        8.2110        8.2110        

419.0711        9.0711        9.0711        9.0711        9.0711        9.0711        9.0711        9.0711        

429.8590       9.8590        9.8590        9.8590        9.8590        9.8590        9.8590        9.8590        9.8590        

4310.7211     10.7211      10.7211      10.7211      10.7212      10.7212      10.7212      10.7212      10.7212      

4411.6484     11.6484      11.6485      11.6485      11.6485      11.6485      11.6485      11.6485      11.6485      

4512.6282     12.6282      12.6283      12.6283      12.6283      12.6283      12.6283      12.6284      12.6284      

4613.6439     13.6439      13.6439      13.6440      13.6440      13.6440      13.6440      13.6440      13.6440      

4714.6746     14.6746     14.6747      14.6747      14.6747      14.6747      14.6748      14.6748      14.6748      14.6748      

4815.6954     15.6955     15.6955      15.6955      15.6956      15.6956      15.6956      15.6957      15.6957      15.6957      

4916.9807     16.9807     16.9807      16.9808      16.9808      16.9809      16.9809      16.9809      16.9810      16.9810      

5017.7518     17.7519     17.7519      17.7520      17.7520      17.7520      17.7521      17.7521      17.7521      17.7522      

5118.7423     18.7424     18.7425      18.7425      18.7426      18.7426      18.7426      18.7427      18.7427      18.7427      

5219.4222     19.4223     19.4224     19.4225      19.4225      19.4226      19.4226      19.4227      19.4227      19.4227      19.4228      

5319.8990     19.8990     19.8992     19.8992      19.8993      19.8994      19.8994      19.8995      19.8995      19.8995      19.8996      

5420.1193     20.1194     20.1195     20.1196      20.1197      20.1197      20.1198      20.1198      20.1199      20.1199      20.1200      

5520.0258     20.0260     20.0261     20.0262      20.0263      20.0263      20.0264      20.0264      20.0265      20.0265      20.0266      

5619.5575     19.5577     19.5578     19.5579      19.5580      19.5581      19.5581      19.5582      19.5582      19.5583      19.5583      

5718.6501     18.6501     18.6502     18.6504     18.6505      18.6506      18.6506      18.6507      18.6508      18.6508      18.6509      18.6509      

5817.2351     17.2351     17.2353     17.2354     17.2355      17.2356      17.2357      17.2357      17.2358      17.2359      17.2359      17.2360      

5915.1739     15.1740     15.1741     15.1743     15.1744      15.1745      15.1745      15.1746      15.1746      15.1747      15.1747      15.1748      

6012.1683     12.1683     12.1685     12.1686     12.1687      12.1687      12.1688      12.1688      12.1689      12.1689      12.1690      12.1690      

617.5314       7.5315       7.5315       7.5316       7.5317        7.5317        7.5318        7.5318        7.5318        7.5319        7.5319        7.5319        

62-         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          

63
64
65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

אשה:מגדר

62:גיל פרישה

כן:נכות מתפתחת

כן:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.2319        1.2319        1.2319        1.2319        

191.3266        1.3266        1.3266        1.3266        

201.4281        1.4281        1.4281        1.4281        

211.5637        1.5637        1.5637        1.5637        

221.7114        1.7114        1.7114        1.7114        1.7114        

231.8722        1.8722        1.8722        1.8722        1.8722        

242.0850        2.0850        2.0850        2.0850        2.0850        

252.3630        2.3630        2.3630        2.3630        2.3630        

262.7722        2.7722        2.7722        2.7722        2.7722        

273.1943        3.1943        3.1943        3.1943        3.1943        3.1943        

283.6782        3.6782        3.6782        3.6782        3.6782        3.6782        

294.3172        4.3172        4.3172        4.3172        4.3172        4.3172        

305.0614        5.0614        5.0614        5.0614        5.0614        5.0614        

315.6164        5.6164        5.6164        5.6164        5.6164        5.6164        

326.1310        6.1310        6.1310        6.1310        6.1310        6.1310        6.1310        

336.6554        6.6554        6.6554        6.6554        6.6554        6.6554        6.6554        

347.1908        7.1908        7.1909        7.1909        7.1909        7.1909        7.1909        

357.7385        7.7385        7.7385        7.7385        7.7385        7.7385        7.7385        

368.2990        8.2990        8.2990        8.2990        8.2990        8.2990        8.2990        

378.8728        8.8728        8.8728        8.8728        8.8728        8.8728        8.8728        8.8728        

389.4598        9.4598        9.4598        9.4598        9.4598        9.4598        9.4598        9.4598        

3910.2510      10.2510      10.2510      10.2510      10.2510      10.2510      10.2511      10.2511      

4010.9750      10.9750      10.9750      10.9750      10.9750      10.9750      10.9750      10.9750      

4111.8276      11.8276      11.8276      11.8276      11.8276      11.8276      11.8276      11.8276      

4212.4829     12.4829      12.4829      12.4830      12.4830      12.4830      12.4830      12.4830      12.4830      

4313.1401     13.1401      13.1401      13.1401      13.1401      13.1401      13.1402      13.1402      13.1402      

4413.7934     13.7934      13.7934      13.7934      13.7935      13.7935      13.7935      13.7935      13.7935      

4514.4357     14.4357      14.4357      14.4358      14.4358      14.4358      14.4358      14.4358      14.4358      

4615.0581     15.0581      15.0582      15.0582      15.0582      15.0582      15.0582      15.0582      15.0582      

4715.6498     15.6498     15.6499      15.6499      15.6499      15.6499      15.6499      15.6499      15.6499      15.6500      

4816.1979     16.1979     16.1979      16.1979      16.1979      16.1980      16.1980      16.1980      16.1980      16.1980      

4916.9907     16.9907     16.9907      16.9908      16.9908      16.9908      16.9908      16.9908      16.9909      16.9909      

5017.7213     17.7214     17.7214      17.7214      17.7214      17.7214      17.7215      17.7215      17.7215      17.7215      

5118.2045     18.2046     18.2046      18.2046      18.2047      18.2047      18.2047      18.2047      18.2047      18.2048      

5218.4033     18.4033     18.4033     18.4034      18.4034      18.4034      18.4034      18.4035      18.4035      18.4035      18.4035      

5318.4436     18.4436     18.4436     18.4437      18.4437      18.4437      18.4438      18.4438      18.4438      18.4438      18.4438      

5418.2914     18.2914     18.2914     18.2915      18.2915      18.2916      18.2916      18.2916      18.2916      18.2917      18.2917      

5517.9078     17.9079     17.9079     17.9080      17.9080      17.9080      17.9081      17.9081      17.9081      17.9082      17.9082      

5617.2489     17.2490     17.2490     17.2491      17.2491      17.2491      17.2492      17.2492      17.2492      17.2493      17.2493      

5716.2648     16.2648     16.2648     16.2649     16.2649      16.2650      16.2650      16.2650      16.2651      16.2651      16.2651      16.2651      

5814.8977     14.8977     14.8978     14.8978     14.8979      14.8979      14.8979      14.8980      14.8980      14.8980      14.8980      14.8981      

5913.0245     13.0245     13.0246     13.0246     13.0247      13.0247      13.0248      13.0248      13.0248      13.0248      13.0249      13.0249      

609.8090       9.8090       9.8091       9.8091       9.8092        9.8092        9.8092        9.8092        9.8093        9.8093        9.8093        9.8093        

615.7090       5.7090       5.7091       5.7091       5.7091        5.7091        5.7091        5.7092        5.7092        5.7092        5.7092        5.7092        

62-         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          

63
64
65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

גבר:מגדר

60:גיל פרישה

כן:נכות מתפתחת

כן:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.8086        1.8086        1.8086        1.8086        

191.9645        1.9645        1.9645        1.9645        

202.1333        2.1333        2.1333        2.1333        

212.3558        2.3558        2.3558        2.3558        

222.6002        2.6002        2.6002        2.6002        2.6002        

232.8685        2.8685        2.8685        2.8685        2.8685        

243.1627        3.1627        3.1627        3.1627        3.1627        

253.4849        3.4849        3.4849        3.4849        3.4849        

263.8376        3.8376        3.8376        3.8376        3.8376        

274.1121        4.1121        4.1121        4.1121        4.1121        4.1121        

284.3305        4.3305        4.3305        4.3305        4.3305        4.3305        

294.5986        4.5986        4.5986        4.5986        4.5986        4.5986        

304.8476        4.8476        4.8476        4.8476        4.8476        4.8476        

315.0437        5.0437        5.0437        5.0437        5.0437        5.0437        

325.1970        5.1970        5.1970        5.1970        5.1970        5.1970        5.1970        

335.3681        5.3681        5.3681        5.3681        5.3681        5.3681        5.3681        

345.5698        5.5698        5.5698        5.5698        5.5698        5.5698        5.5698        

355.8135        5.8135        5.8135        5.8135        5.8135        5.8135        5.8135        

366.1092        6.1092        6.1092        6.1092        6.1092        6.1092        6.1092        

376.4648        6.4648        6.4648        6.4648        6.4648        6.4648        6.4648        6.4648        

386.8865        6.8866        6.8866        6.8866        6.8866        6.8866        6.8866        6.8866        

397.5187        7.5187        7.5188        7.5188        7.5188        7.5188        7.5188        7.5188        

407.8924        7.8924        7.8924        7.8924        7.8924        7.8924        7.8924        7.8924        

418.6857        8.6857        8.6857        8.6857        8.6857        8.6857        8.6857        8.6858        

429.3998       9.3998        9.3998        9.3998        9.3998        9.3999        9.3999        9.3999        9.3999        

4310.1730     10.1730      10.1731      10.1731      10.1731      10.1731      10.1731      10.1731      10.1731      

4410.9938     10.9938      10.9939      10.9939      10.9939      10.9939      10.9939      10.9939      10.9939      

4511.8466     11.8467      11.8467      11.8467      11.8467      11.8467      11.8468      11.8468      11.8468      

4612.7119     12.7119      12.7119      12.7119      12.7120      12.7120      12.7120      12.7120      12.7120      

4713.5654     13.5654     13.5655      13.5655      13.5655      13.5656      13.5656      13.5656      13.5656      13.5656      

4814.3788     14.3789     14.3789      14.3789      14.3790      14.3790      14.3790      14.3790      14.3790      14.3791      

4915.3942     15.3942     15.3943      15.3943      15.3943      15.3944      15.3944      15.3944      15.3944      15.3945      

5015.9399     15.9400     15.9400      15.9401      15.9401      15.9402      15.9402      15.9402      15.9402      15.9403      

5116.5880     16.5881     16.5881      16.5882      16.5882      16.5883      16.5883      16.5883      16.5883      16.5884      

5216.8929     16.8929     16.8930     16.8931      16.8932      16.8932      16.8932      16.8933      16.8933      16.8933      16.8934      

5316.9413     16.9413     16.9415     16.9415      16.9416      16.9416      16.9417      16.9417      16.9418      16.9418      16.9418      

5416.6750     16.6751     16.6752     16.6753      16.6754      16.6754      16.6755      16.6755      16.6755      16.6756      16.6756      

5516.0318     16.0319     16.0320     16.0321      16.0322      16.0322      16.0323      16.0323      16.0323      16.0324      16.0324      

5614.9441     14.9442     14.9443     14.9444      14.9444      14.9445      14.9445      14.9446      14.9446      14.9447      14.9447      

5713.2801     13.2801     13.2802     13.2804     13.2804      13.2805      13.2805      13.2806      13.2806      13.2807      13.2807      13.2807      

5810.7606     10.7606     10.7607     10.7608     10.7609      10.7609      10.7610      10.7610      10.7610      10.7611      10.7611      10.7611      

596.7395       6.7395       6.7396       6.7397       6.7397        6.7397        6.7398        6.7398        6.7398        6.7398        6.7399        6.7399        

60-         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

61
62
63
64
65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



ב38מוזכר בסעיףמקדם עלות חודשית לסיכון נכות- נספח י 

₪ 1,000:סכום קצבה חודשי

אשה:מגדר

60:גיל פרישה

כן:נכות מתפתחת

כן:נכות כפולה

שנת לידה

193919441949195419591964196919741979198419891994199920042009
181.2244        1.2244        1.2244        1.2244        

191.3178        1.3178        1.3178        1.3178        

201.4179        1.4179        1.4179        1.4179        

211.5515        1.5515        1.5515        1.5515        

221.6968        1.6968        1.6968        1.6968        1.6968        

231.8547        1.8547        1.8547        1.8547        1.8547        

242.0638        2.0638        2.0638        2.0638        2.0638        

252.3368        2.3368        2.3368        2.3368        2.3368        

262.7387        2.7387        2.7387        2.7387        2.7387        

273.1522        3.1522        3.1522        3.1522        3.1522        3.1522        

283.6254        3.6254        3.6254        3.6254        3.6254        3.6254        

294.2496        4.2496        4.2496        4.2496        4.2496        4.2496        

304.9751        4.9751        4.9751        4.9751        4.9751        4.9751        

315.5122        5.5122        5.5122        5.5122        5.5122        5.5122        

326.0071        6.0071        6.0071        6.0071        6.0071        6.0071        6.0071        

336.5089        6.5089        6.5089        6.5089        6.5089        6.5089        6.5089        

347.0184        7.0184        7.0184        7.0185        7.0185        7.0185        7.0185        

357.5364        7.5364        7.5364        7.5364        7.5364        7.5364        7.5364        

368.0629        8.0629        8.0629        8.0629        8.0629        8.0629        8.0629        

378.5976        8.5976        8.5976        8.5976        8.5976        8.5976        8.5977        8.5977        

389.1399        9.1399        9.1399        9.1399        9.1399        9.1399        9.1399        9.1399        

399.8728        9.8728        9.8728        9.8728        9.8728        9.8728        9.8728        9.8728        

4010.5328      10.5328      10.5328      10.5328      10.5328      10.5328      10.5328      10.5328      

4111.3067      11.3067      11.3067      11.3067      11.3067      11.3067      11.3067      11.3067      

4211.8814     11.8814      11.8814      11.8814      11.8814      11.8814      11.8814      11.8815      11.8815      

4312.4463     12.4463      12.4464      12.4464      12.4464      12.4464      12.4464      12.4464      12.4464      

4412.9942     12.9943      12.9943      12.9943      12.9943      12.9943      12.9943      12.9943      12.9943      

4513.5162     13.5162      13.5162      13.5162      13.5162      13.5162      13.5162      13.5162      13.5163      

4614.0013     14.0013      14.0013      14.0013      14.0013      14.0013      14.0013      14.0013      14.0013      

4714.4365     14.4365     14.4365      14.4365      14.4365      14.4365      14.4365      14.4365      14.4366      14.4366      

4814.8063     14.8063     14.8063      14.8064      14.8064      14.8064      14.8064      14.8064      14.8064      14.8064      

4915.3675     15.3675     15.3675      15.3675      15.3675      15.3676      15.3676      15.3676      15.3676      15.3676      

5015.8305     15.8305     15.8305      15.8306      15.8306      15.8306      15.8306      15.8306      15.8307      15.8307      

5116.0241     16.0241     16.0242      16.0242      16.0242      16.0242      16.0243      16.0243      16.0243      16.0243      

5215.9136     15.9136     15.9137     15.9137      15.9137      15.9137      15.9138      15.9138      15.9138      15.9138      15.9138      

5315.6041     15.6041     15.6041     15.6041      15.6042      15.6042      15.6042      15.6042      15.6043      15.6043      15.6043      

5415.0567     15.0567     15.0567     15.0568      15.0568      15.0568      15.0568      15.0569      15.0569      15.0569      15.0569      

5514.2274     14.2274     14.2274     14.2275      14.2275      14.2275      14.2276      14.2276      14.2276      14.2276      14.2276      

5613.0649     13.0650     13.0650     13.0651      13.0651      13.0651      13.0651      13.0652      13.0652      13.0652      13.0652      

5711.4594     11.4594     11.4594     11.4595     11.4595      11.4595      11.4596      11.4596      11.4596      11.4596      11.4596      11.4597      

589.1773       9.1773       9.1773       9.1773       9.1774        9.1774        9.1774        9.1774        9.1775        9.1775        9.1775        9.1775        

595.6859       5.6859       5.6859       5.6860       5.6860        5.6860        5.6860        5.6860        5.6860        5.6860        5.6860        5.6861        

60-         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          

61
62
63
64
65
66
67

המקדמים חושבו עבור מבוטח שנולד בדצמבר של השנה המוצגת

.ליתר הגילאים ושנות הלידה המקדמים מחושבים בהתאם

.המקדמים חושבו עבור החודש שבו הגיל הינו הגיל המלא

.וחודשי הלידה החישובים בהתאם, ליתר הגילאים

גיל מבוטח



הסבר על חישוב עלות כיסוי ביטוחי לשאירי עמית נכה- נספח יא 

:התחשיב מבוסס על.  עלות כיסוי ביטוחי לשאירי עמית נכה יחושב באופן חודשי על ידי מערכת הקרן

הסתברות שהעמית יוצא לנכות בחודש החישוב

הצבירה הנוכחית בחודש החישוב

 וזקיפת דמי גמולים iתחזית צבירה עד גיל פרישה בהתבסס על הצבירה הנוכחית בעת החישוב בתוספת ריבית חודשית 

ההסתברות שהנכה ימות, עד גיל פרישה, בכל חודש עתידי

מניחים שהוא יהיה נשוי עד גיל פרישה    , לעמית שלא וויתר על כיסוי ביטוחי לבן זוגו

מניחים שהוא יהיה נשוי בעתיד לפי שיעורי נישואים עד גיל פרישה    , לעמית שוויתר על כיסוי ביטוחי לבן זוגו

 ( חודשים מובטחים240-לכל החיים ו)חישוב קצבת שאיר שבן זוגו יקבל לאחר מותו 

חישוב קצבת שאיר שיתומיו יקבלו לאחר מותו 

שיעורי החלמה בכל חודש עתידי עד גיל פרישה

. של התשלומים לשאירי הנכה, iלפי שיעור ריבית , עלות כיסוי ביטוחי לשאירי נכה תהיה שווה לערך נוכחי



דוגמאות לחישוב

:הנחות החישוב

גברמין

01/12/1989תאריך לידה

בודד-לאסטטוס

30גיל הצטרפות

10,000 ₪שכר קובע לפנסיית שארים ונכות

8.33%פיצויים , 12.5%תגמולים אחוזי הפרשה

ברירת מחדלמסלול ביטוח

67גיל תום תקופת הביטוח

:חישוב פנסיית נכות ושארים

נספח ב75%:שיעור הכיסוי לנכות

נספח ב100%:שיעור הכיסוי לשאירים

 = 75% * 7,50010,000 ₪:פנסיית נכות במקרה של נכות מלאה לא סיעודית

 = 60% * 100% * 6,00010,000 ₪:פנסיית אלמנה במקרה מוות

 = 40% * 100% * 4,00010,000 ₪:פנסיית יתומים במקרה מוות

:(דמי סיכון שאירים)חישוב עלות הכיסוי הביטוחי בגין מוות 

1נספח ג           205.30:מקדם סיכון למבוטח אשר רכש כיסויי ביטוח לסיכוני מוות בעבור בן זוג ויתומים

100,000 ₪יתרה צבורה

 = 100,000 - 205.30 * 1,953,00010,000 ₪:סכום בסיכון למבוטח אשר רכש כיסויי ביטוח לסיכוני מוות בעבור בן זוג ויתומים

2נספח ג1.4995:סכום בסיכון ₪ 100,000עלות מוות חודשית עבור 

 = 100,000 / 1.4995 * 29.291,953,000 ₪:עלות חודשית של הכיסוי הביטוחי למוות

:(דמי סיכון נכות)חישוב עלות הכיסוי הביטוחי בגין נכות 

 = 0.94 * (8.33% + 12.5%) * 1,95810,000 ₪:זקיפת דמי גמולים לעמית נכה

 = 1,958 + 9,4587,500 ₪:פנסיית נכות וזקיפת דמי גמולים- הפיצוי בנכות 

עם נכות כפולה וללא נכות מתפתחתנספח י4.2659:מקדם עלות חודשית לסיכון נכות

 = 1,000 / 4.2659 * 40.359,458 ₪:עלות חודשית של הכיסוי הביטוחי לנכות

א"חישוב אקטוארי לפי נספח י12.22 ₪:עלות חודשית של הכיסוי הביטוחי לשארי נכה

 =  12.22 + 52.5640.35 ₪:סך עלות חודשית של הכיסוי הביטוחי לנכות ולשארי נכה

: חישוב המרת יתרה צבורה לקצבה בפטירת עמית לא פעיל

01/01/2035:מועד הזכאות לפטירה

אישה:מין בת זוג

01/12/1994:תאריך לידה בת זוג

40גיל בת הזוג במועד הפטירה

110גיל יתום 

212גיל יתום 

200,000 ₪יתרה צבורה במועד הפטירה

נספח ד           271.75:מקדם המרת יתרה צבורה לאלמנה

נספח ז         1:107.763מקדם המרת יתרה צבורה ליתום 

נספח ז           2:91.109מקדם המרת יתרה צבורה ליתום 

 = 2 / (91.109 + 107.763) + 271.75           371.19:מקדם כולל

 = 200,000 * 371.19 /  146,422271.75 ₪:החלק היחסי של האלמנה ביתרה הצבורה

 = 200,000 * 371.19 / 2 / (91.109 + 107.763)53,578 ₪:החלק היחסי של היתומים ביתרה הצבורה

 = 271.75 / 539146,422 ₪:פנסיית אלמנה

 = (91.109 + 107.763) / 26953,578 ₪:21פנסייה לכל יתום עד גיל 

:חישוב פנסיית זקנה בעת הפרישה

גבר:מין העמית

01/12/1989:תאריך לידה

01/12/1994:תאריך לידה בת זוג

67:גיל פרישה

1,000,000 ₪:יתרה צבורה בעת הפרישה

 תשלומים מובטחים240,  לבת זוג60%עם :מסלול הפרישה

נספח ה           207.78:מקדם המרה לזיקנה

שנים- 5נספח ה לפי 101.6%:מקדם התאמה להפרשי גיל בין בני זוג

 = (101.6% * 207.78) / 4,7391,000,000 ₪:פנסיית זקנה חודשית לעמית לכל חייו

 = 60% * 2,8434,739 ₪:פנסיית זקנה חודשית לבת הזוג לאחר מות הפנסיונר ולאחר תום תקופת ההבטחה לכל חייה

: שנים5-חישוב היוון פנסיית זקנה ל

גבר:מין העמית

01/12/1989:תאריך לידה

67:גיל פרישה

4,000 ₪פנסיה במועד הפרישה

ללא תקופת הבטחה:מסלול הפרישה

25%:אחוז היוון

נספח ו54.07: שנים5-מקדם היוון ל

 = 54.07 * 25% * 54,0704,000 ₪:הסכום המהוון

 = (25%  - 1) * 3,0004,000 ₪פנסיית זקנה בתקופת ההיוון

:חישוב היוון פנסיית שאירים לתקופה המובטחת הנותרת

1,200 ₪:סכום הפנסיה המובטחת

111תקופת ההבטחה הנותרת בחודשים

נספח ז           93.971מקדם היוון לתקופה המובטחת הנותרת

 = 93.971 * 112,7651,200 ₪:הסכום המהוון
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 מערכת כללים  –: בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור יב –נספח 

 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ )להלן: "מגדל מקפת"(

 

 

 מערכת הכללים:

 הגדרות למסמך מערכת הכללים  .1

 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ;    -החברה .1.1

 מגדל מקפת אישית או מגדל מקפת משלימה, לפי העניין;  -הקרן /קרן הפנסיה .1.2

 תקנות הקרן כפי שהן מעת לעת;  -התקנות .1.1

קופת גמל משלמת לקצבה שהיא קרן חדשה מקיפה המנוהלת על ידי   -מגדל מקפת אישית .1.1

 החברה על פי תקנותיה; 

קופת גמל משלמת לקצבה שהיא קרן חדשה כללית המנוהלת על ידי  -המגדל מקפת משלימ .1.1

 החברה על פי תקנותיה;

דרישה מהקרן למימוש זכויות לפי תנאי התקנות או לפי הוראות הדין      -תביעה .1.1

הרלוונטיות למימוש זכויות כאמור, לסיכוני נכות ומוות בלבד, שתוגש 

. מבלי וג התביעהבכתב, באמצעות טופס תביעה, ככל שנדרש לפי ס

לגרוע מכלליות האמור לעיל, הודעה ראשונית על תביעה יכול 

 ;שתימסר באמצעות טלפון, פקס או דואר אלקטרוני

מי שהציג דרישה לחברה למימוש זכויות לסיכוני נכות ומוות לפי   -תובע  .1.1

 התקנות, למעט גוף מוסדי. 

 

 יישוב תביעות .2

לבירור ויישוב תביעות בתום לב, בענייניות, ביסודיות, ביעילות,  מבלי לגרוע מהוראות כל דין, החברה תפעל

במקצועיות ובהוגנות ובהתאם להוראות חוזרי האוצר כפי שיהיו בעניין זה מעת לעת ותפעל בהתאם לחובת 

 הנאמנות של החברה כלפי כלל עמיתיה בקרן.

 

 מסמכים ומידע בבירור תביעה  .3

 ע כל הדרוש לצורך בירור התביעה. משנמסרה תביעה לקרן, תפעל החברה לביצו .1.1

פנה אדם בקשר להגשת תביעה, תמסור לו החברה בהקדם האפשרי, את המפורט להלן,  .1.2

 בהתאם לסוג התביעה:

 מערכת הכללים של החברה לבירור וליישוב תביעות; .1.2.1
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מסמך ובו פירוט הליך בירור ויישוב התביעה, לרבות הנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש  .1.2.2

 המידע והמסמכים הנדרשים ממנו לשם בירור ויישוב תביעה; מתובע ופירוט

 טופס הגשת תביעה, ככל שישנו, והנחיות לגבי מילויו; .1.2.1

 הודעה על תקופת ההתיישנות. .1.2.1

 יפורסם באתר האינטרנט של החברה. 3.2המפורט בסעיף  .1.1

בעת הגשת תביעה, תאפשר החברה לתובע לבחור את אופן משלוח ההודעות בדבר מהלך  .1.1

בירור התביעה ותוצאותיה. תובע יוכל לבחור במסגרת טופס התביעה האם לקבל או לשלוח 

ר בדרך של דואר, דואר אלקטרוני, או בכל אמצעי תקשורת מאובטח אחר המקובל הודעות כאמו

באותו מועד, למעט במקרים בהם יידרש התובע למסור לחברה מסמכי מקור הדרושים לבירור 

התביעה. במקרה וחל שינוי בפרטי התובע אל מול הידוע בחברה תאפשר החברה לתובע לציין 

 ודכנים לצורך משלוח ההודעות כאמור. כי הוא מבקש לעדכן את פרטיו המע

החברה מבקשת להבהיר כי משלוח הודעות מהחברה לתובע באמצעות דואר אלקטרוני תתבצע  .1.1

בצורה מאובטחת, על מנת לשמור על פרטיותו של התובע ולצורך זה יידרש התובע לספק 

חו מסרונים לחברה, כתנאי לבחירת ערוץ תקשורת זה, מספר טלפון סלולורי פעיל, אליו יישל

 ובהם סיסמא לצורך פתיחת הודעות שתשלחנה לתובע מהחברה אגב בירור התביעה.

 

, היה ונשלחה לפונה הודעת תשלום בגין תביעתו, תהיה החברה 3.2על אף האמור בסעיף  .1.1

 לעיל. 3.2.4עד  3.2.2פטורה ממשלוח המפורט בסעיפים  

מאתר האינטרנט של החברה,  3.2, הוריד הפונה את המפורט בסעיף 3.2על אף האמור בסעיף  .1.1

 .3.2תהיה פטורה החברה ממשלוח המפורט בסעיף 

החברה תמסור לתובע, בהקדם האפשרי מהמועד שבו נתקבל מידע או מסמך בקשר לתביעה,  .1.3

בכתב ובה יצוין המסמך שנתקבל, מועד קבלתו, ויפורטו בה המידע והמסמכים אשר  הודעה

נדרשו וטרם הומצאו על ידי התובע. החברה רשאית לשלוח הודעה כאמור במסגרת הודעת 

 להלן. 7המשך בירור כפי שיפורט בסעיף 

ככל שנדרשים לחברה מידע ומסמכים נוספים מהתובע לצורך בירור תביעה, תדרוש החברה  .1.3

 מסמכים אלו לא יאוחר מארבעה עשר ימי עסקים מהיום שהתברר לה הצורך בהם. 

ע סביר אינו יכול להשיגם או אינו רשאי תובע לא יידרש להמציא מידע או מסמכים שתוב .1.10

לקבלם, אלא אם כן יש לחברה יסוד ממשי להניח שהמידע או המסמכים כאמור נמצאים בידי 

 התובע.

 החברה תיישב תביעה על בסיס המידע המעודכן או הרלבנטי ביותר שיהיה ברשותה. .1.11

קיים מידע החברה תפעל להשיג מידע רלבנטי נוסף, ככל שיתברר מהבירור שערכה כי  .1.12

נוסף שנדרש לצורך בירור התביעה. במידת הצורך תפנה החברה לתובע בבקשה לקבלת 

 מסמכים נוספים כאמור.

החברה תפעל לבירור התביעה אף אם היה לתובע חוב במועד הגשת התביעה. אין באמור  .1.11

 כדי לגרוע מזכותה של החברה לקזז חוב כאמור מכל סכום שתחוב לתובע, ככל שתחוב.
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 ה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיוהודע .4

החברה תמסור לתובע, בתוך שלושים ימים מהיום שהיו בידיה כל המידע והמסמכים שדרשה מהתובע 

 לשם בירור התביעה או עם תשלום התביעה, את אחת מההודעות שלהלן, בהתאם לנסיבות העניין:

 להלן.  7הודעת המשך בירור או הפסקת בירור, כמפורט בסעיף  .1.1

 להלן.  5הודעת תשלום או תשלום חלקי, כמפורט בסעיף  .1.2

 להלן.  6הודעת דחיה כמפורט בסעיף  .1.1

 

 הודעת תשלום פנסיה או תשלום פנסיה חלקי .5

תמסור לתובע הודעת תשלום פנסיה או תשלום פנסיה חלקי  -החליטה החברה על תשלום תביעה 

 רלבנטיים:בכתב שתכלול, בין השאר, התייחסות לגבי העניינים הבאים, ככל שהם 

 שם העמית; .1.1

 סוג הפנסיה המשולמת;  .1.2

 המועד שבו היו בידי החברה כל המידע והמסמכים הדרושים לבירור התביעה.  .1.1

 מועד קרות מקרה הביטוח בהתאם למידע שיהיה בידי החברה; .1.1

 הנכות;  שיעור .1.1

 המועד הראשון שבשלו זכאי התובע לתשלום;  .1.1

 משך התקופה שבשלה זכאי התובע לתשלומים;  .1.1

משך התקופה עד לבדיקה מחודשת של זכאות והכללים לבדיקה מחודשת של זכאות במהלך  .1.3

 תקופת הזכאות לתשלומים; 

 סכום תשלום הפנסיה הראשון;  .1.3

 פירוט סביר ובהיר בדבר אופן החישוב;  .1.10

פירוט בדבר קיזוז תשלומים אחרים שמגיעים לתובע שלא מהקרן בשל נסיבות הקשורות  .1.11

 לאותה עילת תביעה ושלפי התקנות או הדין קוזזו מהתשלום; 

 פירוט בדבר קיזוז סכומים אחרים שמגיעים לחברה/לקרן מאת התובע;  .1.12

 מנגנון עדכון התשלומים, סוג ההצמדה ושיטת ההצמדה;  .1.11

נסיה( שיכלול בין היתר גם פירוט בדבר קיזוז מקדמות, אם שולמו הפניה לתלוש שכר )פ .1.11

כאלה, פירוט הניכויים שבוצעו מהתשלום )ניכויי מס ואחרים( והסכום שנתווסף לתשלום בגין 

 הפרשי הצמדה וריבית; 
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במקרה שבו החליטה החברה על תשלום חלק מתביעת הפנסיה תוך דחיית חלק מהתביעה  .1.11

תכלול ההודעה  -ות נכות / סכומי פנסיה )נכות או שאירים( שנדרשולגבי שיעור נכות / תקופ

לתובע פירוט בדבר מרכיביו של התשלום שבו הכירה החברה והנימוקים העומדים בבסיס 

 החלטת החברה לדחות חלק מהתביעה. 

 

 הודעת דחייה .6

ת תמסור לתובע הודעה בכתב ובה נימוקי הדחייה, לרבו -החליטה החברה על דחיית תביעה  .1.1

פירוט של תנאי התקנון, התניה או הסייג שנקבעו במועד ההצטרפות או במועד ההצטרפות 

לאחרונה )מועד חידוש הכיסוי הביטוחי( או במועד שינוי הכיסוי הביטוחי, או הוראות הדין, אשר 

 בשלם נדחית התביעה.

 כמו כן יחולו על הודעת הדחייה הכללים הבאים: .1.2

היא תכלול התייחסות לחוות דעת מומחה שהוגשה מטעם התובע, ככל שהוגשה וככל  .1.2.1

שהיא רלוונטית לנימוקי הדחיה, תוך מתן הסבר מפורט מדוע הוחלט שלא לקבל את 

 האמור בה.    

נימוקי הדחיה יכללו פירוט בדבר העובדות שנלקחו בחשבון במסגרת ההחלטה לדחות  .1.2.2

את התביעה התבססה על מסמכים כלשהם, החברה את התביעה; ככל שההחלטה לדחות 

תפנה אליהם והתובע יוכל לקבלם לפי דרישה. החברה תוכל להימנע מלמסור לתובע 

מסמכים חסויים על פי דין, ובלבד שתיידע את התובע על כך ותסביר מדוע היא סבורה 

 שהמסמכים חסויים.

הדיון שנערך בוועדה, פרוטוקול ועדת עירעורים, ככל שהתקיימה,  ישקף את עיקרי  .1.2.1

לרבות עובדות שנלקחו בחשבון במסגרת קבלת ההחלטה, ופירוט העמדות השונות 

 שהוצגו בוועדה. לפרוטוקול תצורף רשימת המסמכים שהוצגו לוועדה. 

החברה לא תדחה תביעה רק מהטעם שגוף מוסדי אחר דחה תביעה הנובעת מאותן  .1.2.1

 הם מבוססת התביעה. נסיבות מבלי שתבחן בעצמה, את הממצאים שעלי

 כללים נוספים בעת דחיית תביעה הנסמכת על דוח חקירה .1.1

החברה לא תיסמך בעת דחיית תביעה על דוח שהוגש לה על ידי חוקר פרטי שהועסק על  .1.1.1

ידה )"דוח חקירה"( אם לצורך הכנת דוח החקירה התחזה החוקר לעבוד ציבור או לממלא 

 תפקיד מטעם חברה המספקת שירות חיוני.

ככל שהחברה תסתמך בהחלטתה לדחות תביעה על דוח חקירה, תפרט החברה בפני  .1.1.2

 התובע את עיקרי דוח החקירה המצביעים על כך שלא אירע מקרה ביטוח.

החברה לא תוכל להסתמך בהחלטתה לדחות תביעה על חקירה סמוייה שכללה שיחה עם  .1.1.1

יחה תועדה באמצעות או צד שלישי כלשהו הרלבנטי לבירור התביעה והש עמיתהתובע, ה

הקלטה או וידאו, אם לא יצורפו להודעת הדחייה קבצי השמע או קבצי הוידאו  שמתעדים 

 את החקירה ואת ממצאיה.

 

 הודעת המשך בירור או הפסקת בירור .7
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 תמסור לתובע הודעה בכתב שבה יפורטו -ככל שדרוש לחברה זמן נוסף לשם בירור התביעה  .1.1

 ף לבירור התביעה.הסיבות בגינן נדרש לה זמן נוס

את שם העמית, סוג הכיסוי הביטוחי שמכוחו מיושבת החברה תציין בהודעת המשך בירור  .1.2

כל מידע או מסמך נוסף הנדרש מהתובע לשם  התביעה. כמו כן תפרט החברה בהודעה כאמור,

 בירור התביעה. 

תשלום, הודעת הודעת המשך בירור תימסר לתובע לפחות כל תשעים ימים ועד למשלוח הודעת  .1.1

תשלום חלקי או הודעת דחייה לפי העניין. אם בהודעת המשך הבירור הקודמת ועל פי תנאי 

התקנות נקבע מועד עתידי לבדיקת זכאות )לראשונה / חוזרת / תקופתית(, לא תשלח החברה 

 הודעות המשך בירור נוספות עד למועד האמור, למעט הודעת המשך בירור לאחר שנה.

ח הודעות המשך בירור נוספות אם פנה התובע לערכאות משפטיות או אם לא החברה לא תשל .1.1

הגיב התובע לאחר שנמסרו לו שתי הודעות המשך בירור עוקבות הכוללות דרישה למידע או 

למסמך לשם בירור התביעה ובלבד שבהודעה האחרונה לתובע ציינה החברה כי לא ימסרו לו 

 מכים הנדרשים או עד לקבלת תגובה אחרת.הודעות נוספות אם לא יתקבלו ממנו המס

 

 הודעה בדבר התיישנות תביעה .8

תכלול פסקה אשר בה תצוין  -הודעת תשלום, הודעת דחייה והודעת המשך בירור ראשונה  .3.1

תקופת התיישנות התביעה בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות, וכן יצוין כי ככלל, הגשת 

נות וכי רק הגשת תביעה לבית משפט עוצרת התביעה לחברה, אינה עוצרת את מרוץ ההתייש

 פסקת התיישנות(. -את מרוץ ההתיישנות )להלן 

כל הודעה הנשלחת לתובע בנוגע לתביעה במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות  .3.2

התביעה תכלול פסקת התיישנות, את מועד קרות מקרה הביטוח וכן יצוין בה כי מרוץ 

 ה הביטוח.ההתיישנות החל במועד קרות מקר

לעיל, שנשלחה לתובע שלא במהלך  8.1ככל שלא נכללה פסקת התיישנות בהודעה שלפי סעיף  .3.1

השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות יראו את החברה כמסכימה לכך שתקופת הזמן שבין 

המועד הראשון שבו היה עליה לתת הודעה ובה פסקת התיישנות לבין המועד שבו ניתנה בפועל 

 -בסעיף זה הסכמת החברה  הודעה ובה פסקת התיישנות, לא תובא במניין תקופת ההתיישנות.

8.3.תחול רק לגבי ההודעה הראשונה שבה לא נכללה פסקת ההתיישנות , 

לעיל, בשנה שקדמה למועד הצפוי  8.1ככל שהחברה שלחה לתובע הודעה שלפי סעיף  .3.1

להתיישנות ולא נכללה בה פסקת התיישנות, יראו את החברה כמסכימה לכך שתקופת הזמן 

שבין מועד שליחת ההודעה הראשונה בשנה האמורה לבין המועד שבו שלחה החברה הודעה 

 שבה נכללה פסקת התיישנות ואת מועד ההתיישנות, לא תובא במניין תקופת ההתיישנות.

, תחול רק לגבי ההודעה הראשונה שבה לא נכללה פסקת 8.4 -הסכמת החברה בסעיף זה 

 ההתיישנות.

 

 הודעה בעניין זכות השגה על החלטה .9

 כלול פסקה המציינת בהבלטה מיוחדת את זכויות התובע הבאות:הודעת תשלום או הודעת דחייה ת

להשיג על ההחלטה והדרך להגשת השגה על ההחלטה, לרבות זכותו להגיש חוות דעת של  .3.1

 מומחה מטעמו בכפוף להליכי הערעור הקבועים בתקנות. 
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והאופן להביא את השגתו בפני הממונה על פניות הציבור של החברה, תוך ציון פרטי הממונה  .3.2

 שבו ניתן לפנות אליו.

להשיג על החלטת החברה בפני גורמים נוספים, ובכלל זה בפני ערכאה שיפוטית או בפני  .3.1

 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

 

 בדיקה מחודשת של זכאות .11

 החברה רשאית מעת לעת לבדוק מחדש זכאותו של תובע לקבלת פנסיה בהתאם לתקנות.  .10.1

התביעה, תודיע החברה לתובע על משך התקופה עד לבדיקה מחודשת של  עם אישור .10.2

יום לפני תום תקופת הזכאות  10הזכאות ועל המידע והמסמכים שעל התובע לספק לה לפחות 

 לצורך הבדיקה המחודשת, המהווים תנאי להמשך ביצוע תשלום הפנסיה בהתאם לתקנות. 

לחברה, כל המידע והמסמכים הדרושים לה כמו כן תודיע החברה לתובע כי אם לא יימסרו  .10.1

לצורך הבדיקה המחודשת של הזכאות תפסיק החברה את תשלום הפנסיה בתום תקופת 

הזכאות. עוד תציין החברה במסגרת הודעה זו כי לאחר קבלת המידע הנדרש יכול והחברה 

 תזמן את התובע לבדיקה באמצעות הרופא מטעם הקרן ו/או מומחה מטעמה.

יום לפני תום תקופת הזכאות תיבחן החברה את  10את המידע הנדרש עד מסר התובע  .10.1

זכאותו של התובע להמשך ביצוע תשלום הפנסיה או כל חלק הימנו גם לאחר תום תקופת 

ימים מהמועד שנמסר לה המידע הנדרש  10הזכאות בהתאם למסמכים שנמסרו לה תוך 

 )"המועד להשלמת הבדיקה"(. 

 למת הבדיקה תודיע החברה לתובע אחת מההודעות הבאות:ימים מהמועד להש 11תוך  .10.1

 הודעה על המשך תשלום הפנסיה גם לאחר תום תקופת הזכאות. .10.1.1

הודעה על הקטנה או הפסקת תשלום הפנסיה לאחר תום תקופת הזכאות )"הודעת  .10.1.2

שינוי"(. הודעת השינוי תכלול את כל הנימוקים המונחים ביסוד החלטת החברה להקטין או 

את תשלום הפנסיה, ויחולו עליה ההוראות לעניין הודעת דחייה, בשינויים להפסיק 

 המחויבים.

הודעה על הצורך בביצוע בדיקה של התובע באמצעות רופא מטעם הקרן ו/או  .10.1.1

מומחה. בהודעה כאמור יפורט שם המומחה והמועד לביצועה )"בדיקת המומחה"(. תובע 

ומחה כאמור. במסגרת הודעה כאמור לא יישא בעלות בדיקת רופא מטעם הקרן ו/או מ

 למערכת כללים זו להלן.  11.1תפרט החברה את  תפקיד המומחה כאמור בסעיף 

ימים ממועד ביצוע בדיקת רופא מטעם הקרן ו/או המומחה תודיע החברה לתובע  11 תוך .10.1

 למערכת כללים זו לעיל. 10.5.1- 10.5.3אחת מההודעות המפורטות בסעיפים 

לעיל במועדים  10.4היה והתובע לא ימסור את כל המידע שנדרש ממנו כאמור בסעיף  .10.1

יופסק ביצוע  10.5.3שהתבקשו או לא יתייצב לבדיקת רופא מטעם הקרן ו/או המומחה כאמור 

 תשלום הפנסיה בתום תקופת הזכאות. 

ישלים התובע את המידע הנדרש ממנו ו/או יבצע בדיקה באמצעות רופא מטעם הקרן ו/או  .10.3

, לפי העניין, 10.5.1- 10.5.3מומחה במועד מאוחר יותר, תמסור לו החברה הודעה לפי סעיף 

 בסמוך לאחר השלמת המידע ו/או ביצוע בדיקת הרופא מטעם הקרן ו/או המומחה כאמור. 
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ספק, אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של החברה לדרוש השבת למען הסר  .10.3

 סכומים בגין תשלומים ששולמו ביתר טרם המועד האמור.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור בפסקה זו לעיל כדי לגרוע מזכותה של  .10.10

ן או החברה לבצע בירורים שונים כמו בדיקות, חקירות וכד' במהלך תקופת הזכאות ולהקטי

להפסיק את תשלום הפנסיה בהתאם להוראות התקנות או הדין עוד טרם תום תקופת הזכאות. 

הוקטן או הופסק תשלום כאמור בסעיף זה לעיל תמסור החברה לתובע הודעת שינוי בהתאם 

 10לכללים הקבועים בתקנות. אם לא נקבעו כללים כאמור, תימסר לתובע הודעת שינוי לפחות 

 יום לפני המועד האמור. 10 -הקטנת או הפסקת התשלומים אך לא יותר מימים לפני מועד 

לעיל  5הכללים לבדיקה מחודשת יימסרו לתובע עם הודעת התשלום כאמור בסעיף  .10.11

 האינטרנט של החברה.ויפורסמו באתר 

, התובע לא ישא בעלויות בדיקה רפואית של 10.1בבדיקה מחודשת של זכאות לפי סעיף  .10.12

הרופא מטעם הקרן יחול מנגנון רופא מטעם הקרן, אולם ככל שהתובע יבקש לערער על החלטת 

ערעור על החלטת רופא הקרן / וועדה רפואית הקבועים בתקנות הקרן לרבות לענין נשיאה 

בהוצאות הרופא מטעם התובע בוועדה הרפואית / וועדה רפואית לערעורים וכן במחצית 

 מהוצאות הרופא השלישי בוועדה הרפואית  לערעורים.

 

 בירור תביעה בעזרת מומחה .11

שהחברה נעזרה במומחה לבדיקת תביעתו של התובע, בין אם בנוכחות התובע או  ככל .11.1

שלא בנוכחותו, תודיע על כך לתובע מראש, תסביר לתובע את תפקידו של המומחה בקשר 

לבירור התביעה ותודיע לו כי זכותו להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמו במהלך בירור 

 התביעה בעזרת המומחה.

לא יחולו על רופא מטעם הקרן ו/או וועדה רפואית ו/או ועדה רפואית  11.1ף הוראות סעי .11.2

 לערעורים כהגדרתם בתקנות הקרן ולא יחולו על חוקר במסגרת חקירה סמויה. 

 .3.2.2יכול שתימסר במסגרת המסמך האמור בסעיף  11.1הודעה לפי סעיף  .11.1

חוות דעת של מומחה שעליה מסתמכת החברה לצורך יישוב התביעה, תיערך באופן  .11.1

מקצועי, תהיה מנומקת, ותכלול את שמו, תוארו, השכלתו המקצועית ותפקידו של המומחה, ואת 

 רשימת כל המסמכים אשר המומחה הסתמך עליהם בעריכת חוות הדעת.

לקבלת תשלומי פנסיה או העמית חוות דעת של מומחה, לא תתייחס במישרין לזכות  .11.1

 לדחיה.

נסמכה החברה על חוות דעת של מומחה במסגרת יישוב תביעה, תמסור החברה את חוות  .11.1

. לחוות הדעת 10או לפי סעיף  4הדעת לתובע במועד מסירת ההודעה הרלוונטית לפי סעיף 

תצורף רשימה של כל ההודעות והמסמכים שמסר התובע לחברה או למומחה מטעמו לצורך 

כתיבת חוות הדעת, וכן כל מסמך נוסף שעליו נסמכת חוות הדעת. ההודעות והמסמכים כאמור, 

 יימסרו לתובע לפי בקשתו.

הייתה חוות הדעת של המומחה חסויה על פי דין, ימסור הגוף המוסדי הודעה בכתב  .11.1

 לתובע שבה יסביר מדוע הוא סבור כי חוות הדעת חסויה.

 היוועצות פנימית שלא עולה כדי חוות דעת, תתועד בתיק התביעה. .11.3
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נפגש בין אם הוא עובד של החברה ובין אם לאו, ובין אם הוא  -לעניין סעיף זה, "מומחה"  .11.3

עם התובע ובין אם לאו, כגון מומחה רפואי, אך כאמור, למעט יועץ משפטי ולמעט רופא מטעם 

 הקרן ו/או ועדה רפואית ו/או ועדה רפואית לערעורים בקרן פנסיה הפועלת מתוקף התקנון. 

 

 וטיפול בפניות ציבור מתן תשובות .12

לממונה על פניות הציבור ובין אם לגורם אחר החברה תשיב בכתב לכל פניה בכתב של תובע, בין אם נשלחה 

 בחברה, תוך זמן סביר בנסיבות העניין, ובכל מקרה לא יאוחר משלושים ימים ממועד קבלת הפניה.

 

 מתן העתקים .13

החברה תמסור לתובע, לפי בקשתו, העתק מן מהתקנון, בתוך ארבעה עשר ימי עסקים  .11.1

 ממועד קבלת הבקשה. 

תו, העתקים מכל מסמך אשר התובע חתום עליו, מכל החברה תמסור לתובע, לפי בקש .11.2

מסמך אשר מסר התובע לחברה, או מכל מסמך אשר התקבל אצל החברה מכוח הסכמת 

 התובע, בתוך עשרים ואחד ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.

 

 שונות  .14

  -למען הסר ספק, מובהר בזאת כי 

לרבות ההוראות הקבועות ההוראות שבמערכת כללים זו מוסיפות על הוראות כל דין,  .11.1

 בחוזרים אחרים, ואין בהן כדי לגרוע מהוראות כל דין כאמור.

 .2011ליוני  1 -מערכת הכללים תחול ביחס לתביעה שהוגשה לאחר ה .11.2

יחולו על תביעה שנדונה בבית משפט בהתאם לנסיבות העניין, בשינויים  4הוראות סעיף  .11.1

 המחויבים.

 לא יחולו על תביעה שנדונה בבית משפט. 9 -ו 3 ,5 ,7 ,8הוראות סעיפים   .11.1

 תביעה תתברר לפי מערכת הכללים אשר תהיה תקפה במועד שבו הוגשה התביעה. .11.1
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	 "דדמ"
	-
	 ;ומוקמב אוביש רחא דדמ לכ וא הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמש ןכרצל םיריחמה דדמ
	 



	 
	 
	 
	 


	 "בטומ"
	 "בטומ"
	 "בטומ"
	-
	  ןלהל( בתכב העדוהב עבק רנויסנפה וא תימעהש ימ
	-
	 םיבטומ תארוההאצמוהש הנורחאה )  ,ןרקל רנויסנפה וא תימעה עבק .םיריאש תבצקל םיאכזה םיריאש ול ןיא םא ותומ רחאל ןרקהמ םיפסכ לבקל יאכזכ דעומב המתחנ רומאכ האווצהו היסנפה ןרקב םיפסכה תקולחל רשאב םירדסה ותאווצב שרופמ ןפואב ,תלהנמה הרבחל םיבטומ תארוה רנויסנפה וא תימעה ןתנ וב ןורחאה ךיראתל רחואמ האווצה תארוהב וארי;האווצה תוארוהל םאתהב האווצב םיעובקה םיבטומל וקלוחי תימעה יסכנו םיבטומ תארוהכ
	 



	 
	 
	 
	 


	 "הכזמה עוריאה דעומ"
	 "הכזמה עוריאה דעומ"
	 "הכזמה עוריאה דעומ"
	-
	 :הלאמ דחא
	 



	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 תוכנ יבגל
	-
	 .יאופרה םרוגה תעיבק יפלו הז ןונקת יפל הכנל תימעה ךפה ובש דעומה
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 תוומ יבגל
	-
	 ;תימעה לש הריטפה דעומ
	 





	 
	 
	 
	 


	 "קיסעמ"
	 "קיסעמ"
	 "קיסעמ"
	-
	 ;םילומג ימד םרובע שירפהל בייחתהש וא שירפמשו ,ןרקב םיחטובמ וידבועש דיגאת וא דיחי
	 



	 
	 
	 
	 


	 "םילומגתה ביכרמ"
	 "םילומגתה ביכרמ"
	 "םילומגתה ביכרמ"
	-
	  ףיעסב ותרדגהכ
	23
	;למג תופוק קוחל )ה(
	 



	 
	 
	 
	 


	 "הבצק לבקמ"
	 "הבצק לבקמ"
	 "הבצק לבקמ"
	-
	 םיריאש תבצק וא תוכנ תבצק ןרקהמ לבקמש ימ וא רנויסנפ וניאו םייק הבצק לבקמ וניאש ,הבצקל םייק יאכז;
	 



	 
	 
	 
	 


	 "םייק הבצק לבקמ"
	 "םייק הבצק לבקמ"
	 "םייק הבצק לבקמ"
	–
	  םוי ינפל עראש הכזמ עוריא ןיגב םיריאש תבצק וא תוכנ תבצק ןרקהמ לבקמש ימ
	1
	 
	 ראוניב
	2018
	 
	הבצקל םייק יאכז וניאו
	,
	 
	 וא
	רנויסנפ
	 
	 םוי ינפל הנקז תבצק לבקל לחהש
	1
	 
	 ראוניב
	2018
	 
	 וניאו
	 ,הבצקל םייק יאכז
	.הבצק התואל יאכז אוה דוע לכו ,םהמ דחא לש ריאש וא
	 



	 
	 
	 
	 


	 "הכנ"
	 "הכנ"
	 "הכנ"
	-
	  תוחפלש חטובמ תימע
	25
	%
	 
	 לגוסמ וניא ךכמ האצותכו ,יתואירבה ובצמ תמחמ עגפנ דובעל ורשוכמ
	 הלועה הפוקת ךשמב ונויסינ וא ותרשכה ,ותלכשה יפל ול המיאתמה תרחא הדובע לכב וא ותדובעב דובעל
	 לע
	90
	 
	 םימי
	 םיירדנלק
	ולרה יאופרה םרוגה תטלחהל םאתהב היהת תוכנה תעיבק .םיפוצר
	 ףופכבו יטנו
	;הז ןונקת תוארוהל
	 



	 
	 
	 
	 


	 "יקלח הכנ"
	 "יקלח הכנ"
	 "יקלח הכנ"
	-
	 ;אלמ הכנ וניאש הכנ
	 



	 
	 
	 
	 


	 "אלמ הכנ"
	 "אלמ הכנ"
	 "אלמ הכנ"
	-
	  תוחפלש חטובמ תימע
	75
	%
	 
	 וניא ךכמ האצותכו ,יתואירבה ובצמ תמחמ עגפנ דובעל ורשוכמ
	 הפוקת ךשמב ונויסינ וא ותרשכה ,ותלכשה יפל ול המיאתמה תרחא הדובע לכב וא ותדובעב דובעל לגוסמ
	 לע הלועה
	90
	 
	 םימי
	 םיירדנלק
	 יאופרה םרוגה תטלחהל םאתהב היהת תוכנה תעיבק .םיפוצר
	 יטנוולרה
	;הז ןונקת תוארוהל ףופכבו
	 



	 
	 
	 
	 


	 "ידועיס הכנ"
	 "ידועיס הכנ"
	 "ידועיס הכנ"
	–
	 :הלא ינשמ דחא וב ומייקתה יכ עבק יאופרה םרוגהש אלמ הכנ
	 



	 
	 
	 

	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 וניא אוה וניגבש ,יתואירב יוקיל וא הנואת ,הלחממ האצותכ םידורי ודוקפתו ותואירב בצמ תוחפלו ,תוימוימוי תולועפ ומצע תוחוכב עצבל לגוסמ
	4
	 
	 ךותמ תולועפ
	6
	 
	 םוקל :תואבה תולועפה
	 תרדגהכ ,דיינתהלו ,םירגוס לע טולשל ,תותשלו לוכאל ,ץחרתהל ,טשפתהלו שבלתהל ,בכשלו
	;ידועיס חוטיבל תינכת תכירעל הנוממה עבקש תוארוהב הלא תולועפ
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 הז ןיינעל ."שפנ שושת" אוה
	–
	   שפנ תושישת
	–
	    חטובמה לש תיביטינגוקה ותוליעפב העיגפותלוכיב הדיריו  וא/ו ךורא חווטל ןורכיזב הדירי ,טופישבו הנבותב יוקיל תללוכה ,תילאוטקלטניאה בצמב התביסש ,הממיה תועש תיברמב החגשה םישרודה ןמזבו םוקמב תואצמתה רסוחו רצק.תונוש תויטנמד תורוצב וא ,רמייהצלא :ןוגכ יתואירב
	 





	 
	 
	 
	 


	 "ירעזמ הבצק םוכס"
	 "ירעזמ הבצק םוכס"
	 "ירעזמ הבצק םוכס"
	-
	  ףיעסב ותרדגהכ
	23
	 
	 ,למג תופוק קוחל
	 .הנושארה הבצקה םולשת דעומב היהיש יפכ
	 הז ןונקת רושיא דעומב
	-
	 
	4
	,
	525
	 
	;ח"ש
	 



	 
	 
	 
	 


	 "תימע"
	 "תימע"
	 "תימע"
	-
	  ףיעס תוארוה ףופכב יחוטיב יוסיכ ול שיש וא ןרקב הרובצ הרתי ותוכזל המושרש ימ
	13
	()ב(
	3
	 )
	;הז ןונקתל
	 



	 
	 
	 
	 


	 "חטובמ תימע"
	 "חטובמ תימע"
	 "חטובמ תימע"
	-
	 מ ינוכיסל יחוטיב יוסיכ וא תוכנ ינוכיסל יחוטיב יוסיכ ול שיש תימע;תוו
	 




	 
	 
	 
	 
	 


	 "חטובמ אל תימע"
	 "חטובמ אל תימע"
	 "חטובמ אל תימע"
	-
	  ;חטובמ תימע וניאש תימע
	 



	 
	 
	 
	 


	 "ליעפ אל תימע"
	 "ליעפ אל תימע"
	 "ליעפ אל תימע"
	-
	 ;ליעפ תימע וניאש תימע
	 



	 
	 
	 
	 


	 "ליעפ תימע"
	 "ליעפ תימע"
	 "ליעפ תימע"
	-
	 ;ןרקל םילומג ימד ולשב םימלושמש תימע
	 



	 
	 
	 
	 


	 "יאמצע תימע"
	 "יאמצע תימע"
	 "יאמצע תימע"
	-
	  ימד םתוא יבגלו קיסעמ דצמ םילומג ימד לש םולשת אלל םילומג ימד ןרקל םלשמה ,תימע דבוע תוברל ,םילומג;וקיסעמ דצמ םילומג ימד לש דגנכ םולשת אלל ןרקל ודקפוהש םילומג ימד לשב ,ריכש
	 



	 
	 
	 
	 


	 "ריכש תימע"
	 "ריכש תימע"
	 "ריכש תימע"
	-
	  םתוא יבגלו וקיסעמ דצמ םילומג ימד םולשת דגנכ ןרקל םילומג ימד ודעב םימלתשמש תימע;םילומג ימד
	 



	 
	 
	 
	 


	 "רנויסנפ"
	 "רנויסנפ"
	 "רנויסנפ"
	-
	 ;ןרקהמ הנקז תבצק לבקמש ימ
	 



	 
	 
	 
	 


	 "םומינימ תבצק"
	 "םומינימ תבצק"
	 "םומינימ תבצק"
	-
	  המוכסש ,דחי תימע לש ויריאש ללכל וא רנויסנפל תמלושמה הבצקל הווש
	-
	 
	5
	%
	 
	 רכשהמ
	 הז ןונקת רושיא דעומב .הבצקה םולשת תליחת דעומב ףקותב היהיש יפכ ,קשמב עצוממה
	-
	 
	528
	 
	;ח"ש
	 



	 
	 
	 
	 


	 "רחא רוקממ הבצק"
	 "רחא רוקממ הבצק"
	 "רחא רוקממ הבצק"
	-
	 :הלאמ דחא יפל תימעל תמלתשמה הבצק
	 



	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 )הדובע תונואת( 'ה קרפ ה"נשתה ,ימואלה חוטיבה קוחל
	-
	 
	1995
	;
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ט"ישתה )םוקישו םילומגת( םיכנה קוח
	-
	 
	1959
	;
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ל"שתה ,הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח
	-
	 
	1970
	;
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 א"משתה ,)םיפסנו םיכנ( הרטשמה קוח
	-
	 
	1981
	;
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	יתב תוריש קוח
	-
	 א"משתה ,)םיפסנו םיכנ( רהוסה
	-
	 
	1981
	.
	 





	 
	 
	 
	 


	 "םירוגיפ תיביר"
	 "םירוגיפ תיביר"
	 "םירוגיפ תיביר"
	-
	 לשב תיביר  לש יללכה בשחה םסרפמש ,תיאקנבה תכרעמהמ םיפסכ תרבעהב רוחיא;ןמזל ןמזמ לארשי תנידמ
	 



	 
	 
	 
	 


	 "ריאש"
	 "ריאש"
	 "ריאש"
	-
	 ;הרוהו םותי ,ןמלא
	 



	 
	 
	 
	 


	 "יחוטיב יוסיכ רועיש"
	 "יחוטיב יוסיכ רועיש"
	 "יחוטיב יוסיכ רועיש"
	-
	  ףיעס תוארוהל םאתהב יחוטיבה יוסיכה רועיש
	24
	 
	;הז ןונקתל
	 



	 
	 
	 
	 


	 "חטובמ רכש"
	 "חטובמ רכש"
	 "חטובמ רכש"
	-
	 



	 
	 
	 

	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 ריכש תימע יבגל
	-
	  ומלושש םילומגה ימד לש הקולח ןרקל תימעה דעב םילומגתה ביכרמלשדוחה ותואב םילומגתה ביכרמל תודקפהה רועישב ,םיוסמ שדוח לשב  ןלהל(
	–
	 "הקולחה רועיש ריכשל)".  הקולחה רועיש ,הרקמ לכב ריכשלמ תחפי אל
	-
	 
	1
	2.5
	%
	הקולחה רועיש תחפ .
	 
	 ריכשל
	מ
	-
	 
	12.5
	%
	 
	 הקולחה רועיש דומעי ,רומאכ
	 ריכשל
	 לע בושיחה ךרוצל
	12.5
	%
	.
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 יאמצע תימע יבגל
	-
	 ב םיוסמ שדוח לשב ןרקל תימעה םלישש םילומגה ימד לש הקולח
	-
	 
	16
	%
	 
	 הנוש הדקפהה רועיש יכ תימשר אתכמסא תועצמאב תלהנמה הרבחל תימעה חיכוה םא אלא
	מ
	-
	 
	16
	%
	 
	 ןלהל(
	–
	 "יאמצעל הקולחה רועיש)" חיכוה ובש דעומהמ לחה השעי חטובמה רכשה ןוכדע . תלהנמה הרבחל תימעהמ הנוש הדקפהה רועיש יכ
	-
	 
	16
	%
	 
	רומאכ
	 
	 היהי יאמצעל הקולחה רועיש זאו
	הרקמ לכבו תימעה עידוה וילע יאמצעל הקולחה רועיש יפל
	 הקולחה רועיש ,
	 יאמצעל
	מ תחפי אל
	-
	 
	12
	.5
	%
	הקולחה רועיש תחפ .
	 
	יאמצעל
	 
	מ
	-
	 
	12
	.5
	%
	 
	 הקולחה רועיש דומעי ,רומאכ
	 יאמצעל
	 ךרוצל
	 לע בושיחה
	12
	.5
	%
	.
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 תימע יבגל דחא השרפה רוקממ רתוימ םימולשת ולשב וא ודי לע םימלושמש
	-
	  רכשה.ןיינעה יפל )ב( וא )א( תואקספ יפל בשוחש ,השרפהה תורוקממ דחא לכמ יפרצמה חטובמה
	 





	 
	 
	 
	 


	 "ןכדועמ חטובמ רכש"
	 "ןכדועמ חטובמ רכש"
	 "ןכדועמ חטובמ רכש"
	-
	 ב עודיה דדמב קלוחמ חטובמ רכש
	-
	1
	 
	 דדמב לפכומו םילומגה ימד םולשת שדוחב
	ב עודיה
	-
	1
	 
	ךרענ ויבגלש שדוחב
	 
	;ןכדועמ חטובמ רכש בושיח
	 



	 
	 
	 
	 


	 "עבוק רכש"
	 "עבוק רכש"
	 "עבוק רכש"
	-
	 



	 
	 
	 
	 


	ל הוושש םוכסמ רתוי אל ךא ,הלא ןיבמ הובגה
	ל הוושש םוכסמ רתוי אל ךא ,הלא ןיבמ הובגה
	ל הוושש םוכסמ רתוי אל ךא ,הלא ןיבמ הובגה
	-
	 
	3
	 
	:קשמב עצוממה רכשה םימעפ
	 




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	ב ןכדועמה חטובמה רכשה עצוממ
	-
	12
	 
	 עוריאה דעומל ומדקש םינורחאה םיפוצרה םישדוחה
	מ תוחפ ךשמל הזככ רדגוה חטובמ תימע םאו ,הכזמה
	-
	12
	 
	 עבוקה רכשה היהי ,םיפוצר םישדוח
	 .וז הפוקתב ןכדועמה חטובמה רכשה לש עצוממ
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	ב ןכדועמה חטובמה רכשה עצוממ
	-
	3
	 
	 םינורחאה םיפוצרה םישדוחה
	 עוריאה דעומל ומדקש
	 םא ןרקב חוטיבה שודיח דעוממ וא ןרקל תופרטצהה דעוממ ופלחש םישדוחה רפסמב וא הכזמה
	;חוטיבה שודיח וא תופרטצהה דעוממ םישדוח השולשמ תוחפ ופלח
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ב ןכדועמה חטובמה רכשה עצוממ
	12
	 
	ל ומדקש םישדוחה
	-
	 
	12
	 
	 תורק ינפלש םישדוחה
	בחה תפוקת לכב וא הכזמה עוריאה
	.םייתשה ןיבמ הרצקה הפוקתה יפל ,םהל המדקש תור
	 





	 
	 
	 
	 


	 הז ןונקת תוארוהל םאתהב ןרקב חטובמ תימעהו ,םיוסמ שדוחב םילומג ימד ולשב ודקפוה אלש תימע יבגל .ול בשוחש ןורחאה עבוקה רכשה ,שדוח ותואב תימעה לש עבוקה רכשה היהי ,יתקיחתה רדסהה תוארוהלו
	 הז ןונקת תוארוהל םאתהב ןרקב חטובמ תימעהו ,םיוסמ שדוחב םילומג ימד ולשב ודקפוה אלש תימע יבגל .ול בשוחש ןורחאה עבוקה רכשה ,שדוח ותואב תימעה לש עבוקה רכשה היהי ,יתקיחתה רדסהה תוארוהלו
	 הז ןונקת תוארוהל םאתהב ןרקב חטובמ תימעהו ,םיוסמ שדוחב םילומג ימד ולשב ודקפוה אלש תימע יבגל .ול בשוחש ןורחאה עבוקה רכשה ,שדוח ותואב תימעה לש עבוקה רכשה היהי ,יתקיחתה רדסהה תוארוהלו
	 



	 
	 
	 
	 


	 "קשמב עצוממ רכש"
	 "קשמב עצוממ רכש"
	 "קשמב עצוממ רכש"
	-
	  ףיעס יפל ותועמשמכ עצוממה רכשה
	2
	 ,]בלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה קוחל )ב(
	 ה"נשת
	-
	1995
	 
	;תעל תעמ היהיש יפכ ,חוטיב ימדו תואלמג ןיינעל
	 



	 
	 
	 
	 


	 "הרשכא תפוקת"
	 "הרשכא תפוקת"
	 "הרשכא תפוקת"
	-
	  לשב ,ןיינעה יפל ןרקב אלמ וא יקלח יחוטיב יוסיכל  תואכז היהת אל הכלהמבש הפוקתטרופמכ ,הכזמ עוריא  ףיעסב
	34
	.
	 



	 
	 
	 

	 "םיחטבומ םימולשת תפוקת"
	 "םיחטבומ םימולשת תפוקת"
	 "םיחטבומ םימולשת תפוקת"
	-
	 
	 



	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 לש הפוקת
	60
	 ,
	120
	 ,
	180
	 ,
	240
	 
	 הכלהמב םא רשא הנקז תבצקל תואכזה דעוממ םישדוח
	 תבצק ןיב שרפהה תא לבקל םיאכז ויריאש ויהי םיחטבומ םימולשת תפוקת שכרש רנויסנפ רטפנ
	 דע תאזו הל םיאכז םהש הבצקה ןיבל ותריטפ םרט ול המלושש הנקזה
	השכרנש הפוקתה םותל
	.
	 
	םא הלע וליג לש תימעה לע ליג 
	67
	 
	דעומב
	 
	תואכזה
	 
	תבצקל
	 
	הנקז
	 
	םותבו
	 
	תפוקת
	 
	םימולשתה
	 
	םיחטבומה
	 
	רחבש
	 ,
	וליג
	 
	הלעי
	 
	לע
	 
	87
	 ,
	רצוקת
	 
	תפוקת
	 
	םימולשתה
	 
	םיחטבומה
	 
	רפסמל
	 
	םישדוחה
	 
	םפוסבש
	 
	היהי
	 
	ליג
	 
	תימעה
	 
	87
	;
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 לש הפוקת
	60
	 ,
	120
	 ,
	180
	 ,
	240
	 
	 תבצקל תואכזה דעוממ םישדוח
	 הכלהמב םא רשא הנקז
	 םיבטומ ןיאבו ,םיבטומה ויהי ,םיריאש ול ןיאשו םיחטבומ םימולשת תפוקת שכרש רנויסנפ רטפנ
	לע םישרויה
	-
	ותריטפ םרט ול המלושש הנקזה תבצק לש ןווהמה ךרעל םיאכז ,ןיד יפ.
	 
	םא הלע וליג לש תימעה לע ליג 
	67
	 
	דעומב
	 
	תואכזה
	 
	תבצקל
	 
	הנקז
	 
	םותבו
	 
	תפוקת
	 
	םימולשתה
	 
	םיחטבומה
	 
	רחבש
	 ,
	וליג
	 
	הלעי
	 
	לע
	 
	87
	 ,
	רצוקת
	 
	תפוקת
	 
	םימולשתה
	 
	םיחטבומה
	 
	רפסמל
	 
	םישדוחה
	 
	םפוסבש
	 
	היהי
	 
	ליג
	 
	תימעה
	 
	87
	;
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 לש הפוקת
	240
	 
	 רטפנ הכלהמב םא רשא תימע לש ןמלא תבצקל תואכזה דעוממ םישדוח
	לע םישרויה םיבטומ ןיאבו ,םיבטומה ויהי ,תימע לש ןמלא
	-
	לש ןווהמה ךרעל םיאכז ,ןיד יפ  תבצק.ותריטפ םרט ול המלושש םיריאשה
	 





	 
	 
	 
	 


	 "ןונקת"
	 "ןונקת"
	 "ןונקת"
	-
	 ;תעל תעמ היהיש יפכ ,ןרקה ןונקת
	 



	 
	 
	 
	 


	 "למג תפוקל םימולשת תונקת"
	 "למג תפוקל םימולשת תונקת"
	 "למג תפוקל םימולשת תונקת"
	-
	  ,)למג תפוקל םימולשת()למג תופוק( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקתג"עשתה
	-
	2014
	;
	 



	 
	 
	 
	 


	 "תישדוח הדקפה תרקת"
	 "תישדוח הדקפה תרקת"
	 "תישדוח הדקפה תרקת"
	-
	 :הלא ןיבמ ךומנה
	 



	 
	 
	 

	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 ןרקל תישדוח הדקפה תרקת.הפיקמ היסנפ
	 





	 
	 
	 

	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	22.83%
	 
	;למג תפוקל םימולשת תונקתל םאתהב קיסעמה חווידש יפכ רכשה יביכר ללכמ
	 





	 
	 
	 
	 


	 "הפיקמ היסנפ ןרקל תישדוח הדקפה תרקת"
	 "הפיקמ היסנפ ןרקל תישדוח הדקפה תרקת"
	 "הפיקמ היסנפ ןרקל תישדוח הדקפה תרקת"
	-
	  הסנכה סמ תונקתב התרדגהכ תישדוח הדקפה תרקתד"כשתה ,)למג תופוק לוהינו רושיאל םיללכ(
	-
	1964
	 הז ןונקת רושיא דעומב .
	–
	 
	4
	,
	326
	 
	 ;₪
	 



	 
	 
	 
	 


	 "ןרקה תאושת"
	 "ןרקה תאושת"
	 "ןרקה תאושת"
	-
	 



	 
	 
	 

	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 תימע יבגל
	-
	  םיתימעל היתויובייחתה דגנכ םידמועה ןרקה יסכנ לע תרבטצמה האושתה;יתקיחתה רדסהל םאתהב תבשוחמה ,תימעה רחבש העקשהה לולסמב
	 






	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 תואבצק ילבקמ יבגל
	-
	  היתויובייחתה דגנכ םידמועה ןרקה יסכנ לע תרבטצמה האושתהרחבש העקשהה לולסמב תואבצק ילבקמל ;יתקיחתה רדסהל םאתהב תבשוחמה ,הבצקה לבקמ
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	 
	 
	 



	 
	 
	 

	 
	 
	 


	 
	 
	 



	TR
	TD
	Span
	2.  
	2.  
	2.  



	TD
	Span
	תונשרפ 

	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 ףא ןעמשמ רכז ןימב םילימו ,ךפיהלו ,עמשמב םיבר ןושלב ףא ועמשמ דיחי ןושלב ןונקתב רומאה לכ םאתהב שרופי ןונקתב רומאה לכו ,תרחא תשרופמ הארוה ןונקתב שי םא אלא ,ךפיהלו ,עמשמב הבקנ ןימ רדסה תוארוהל.יתקיחתה
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	א"משתה תונשרפה קוחב ול תעדונה תועמשמה אהת הז ןונקתב רדגוה אלש חנומ לכל
	-
	1981
	 ,
	 ורשקהמ וא בותכה ןושלמ עמתשמ ןכ םא אלא ,ןונקתב םימיאתמה תומוקמב טרופמכ וא יתקיחתה רדסהב
	.רחא ןבומ
	 





	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 לכל םאתהב תלהנמה הרבחה לעפת ןונקתה תוארוהב רדסומ וניאש אשונ לכב רדסהה תוארוה תלהנמה הרבחה לעפת ןונקתה תוארוה ןיבל ןהיניב הריתס לש הרקמבו ,הז ןונקתל תויטנוולרה יתקיחתה אל תלהנמה הרבחה .תורומאה יתקיחתה רדסהה תוארוה ורבגי רומאכ ןוקיתל דעו ,םדקהב הנונקת ןוקיתל.יתקיחתה רדסהה תוארוהל דוגינב םיפסכ םלשת אלו תויוכז הנקת
	 





	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	.ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמ הז ןונקתל םיחפסנה
	 





	TR
	TD
	Span
	L
	LI
	LBody
	Span
	3
	.
	 
	 




	TD
	Span
	P
	Span
	םיתימעה תבוטו תונמאנ תבוח
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 לעפת ,למג תופוק קוח תוארוה יפל הידיקפת ראש יולימבו םיתימעל תוריש ןתמב ,למגה תפוק יסכנ לוהינב םתואל תונקומה תויוכזה ןיב הלפת אל ,םיתימעהמ דחא לכ תבוטל הדיקשבו הנומאב תלהנמה הרבחה.םתבוט ינפ לע לוקיש לכו ןינע לכ ףידעת אלו םיתימע
	 לעפת ,למג תופוק קוח תוארוה יפל הידיקפת ראש יולימבו םיתימעל תוריש ןתמב ,למגה תפוק יסכנ לוהינב םתואל תונקומה תויוכזה ןיב הלפת אל ,םיתימעהמ דחא לכ תבוטל הדיקשבו הנומאב תלהנמה הרבחה.םתבוט ינפ לע לוקיש לכו ןינע לכ ףידעת אלו םיתימע
	 לעפת ,למג תופוק קוח תוארוה יפל הידיקפת ראש יולימבו םיתימעל תוריש ןתמב ,למגה תפוק יסכנ לוהינב םתואל תונקומה תויוכזה ןיב הלפת אל ,םיתימעהמ דחא לכ תבוטל הדיקשבו הנומאב תלהנמה הרבחה.םתבוט ינפ לע לוקיש לכו ןינע לכ ףידעת אלו םיתימע
	 


	Span


	 
	 

	 
	 
	 

	 'ב קרפ
	 'ב קרפ
	 'ב קרפ
	 'ב קרפ
	 'ב קרפ
	-
	 תויללכו לוהינ 
	 



	TR
	TD
	Span
	L
	LI
	LBody
	Span
	4
	.
	 
	 




	TD
	Span
	P
	Span
	ןרקה לוהינ
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	.הנוממה לש ורושיא תא הלביקש ,הפיקמ השדח היסנפ ןרק איה ןרקה
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 הכזמה עוריאה דעומב היהיש יפכ ןונקתה חסונל םאתהב עבקית ,הז ןונקתב רומאה חוכמ תואכז לכ .ויחפסנבו ןונקתב תרחא שרופמב ןיוצ םא אלא ,השירפה דעומב וא
	 





	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 איהו ,תויטנוולרה יתקיחתה רדסהה תוארוה ללכל םאתהב תלהנמה הרבחה ידי לע להונת ןרקה .ןרקה םשב לועפל תיאשר היהת
	 





	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 הפ לעב עדימ תלבקל ןרקב תואבצקה ילבקמו םיתימעה תושירדל הנעמ קפסת תלהנמה הרבחה .הז ןונקתב םהל תועובקה תובוחהו תויוכזה יבגל בתכבו
	 





	 
	 
	 
	 


	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 תוחולב תלהנמה הרבחה לש הדימע יא לשב קר ןרקה ןונקת יפל תויוכזל יאכז היהי אל תימע.הז ןונקתב הל תועובקה תובוחבו םינמזה
	 





	TR
	TD
	Span
	L
	LI
	LBody
	Span
	5
	.
	 
	 




	TD
	Span
	P
	Span
	 תורוקמ
	ןרקה לש הסנכהה
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	:דבלב ןלהל טרופמכ םיפסכה ולבקתי ןרקה יסכנל
	:דבלב ןלהל טרופמכ םיפסכה ולבקתי ןרקה יסכנל
	:דבלב ןלהל טרופמכ םיפסכה ולבקתי ןרקה יסכנל
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(1) ;תלהנמה הרבחל ורבעויש לוהינ ימד יוכינ רחאל ,ןרקב םיתימעה לשב ולבקתיש םילומג ימד 
	(1) ;תלהנמה הרבחל ורבעויש לוהינ ימד יוכינ רחאל ,ןרקב םיתימעה לשב ולבקתיש םילומג ימד 
	(1) ;תלהנמה הרבחל ורבעויש לוהינ ימד יוכינ רחאל ,ןרקב םיתימעה לשב ולבקתיש םילומג ימד 
	(1) ;תלהנמה הרבחל ורבעויש לוהינ ימד יוכינ רחאל ,ןרקב םיתימעה לשב ולבקתיש םילומג ימד 




	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	 
	;םיתימעל ןרקה תאושת
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	 
	;הבצק ילבקמל ןרקה תאושת
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	 
	;למג תופוק ןיב םיתימע יפסכ תרבעה תרגסמב ולבקתהש םיפסכ
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(5)
	(5)
	(5)
	(5)
	(5)
	 
	;ןרקל תובוח לשב ולבקתיש הדמצה וא רכש תנלה ייוציפ ,תרחא תיביר לכ וא םירוגיפ תיביר
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(6)
	(6)
	(6)
	(6)
	(6)
	 
	 ףיעסב טרופמכ תועטב ומלושש םימולשת
	11
	 
	;ןונקתל
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(7)
	(7)
	(7)
	(7)
	(7)
	 
	;תופדוע תוימרפ רזחה תוברל ,הנשמ יחטבממ ולבקתהש םימולשת
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(8)
	(8)
	(8)
	(8)
	(8)
	 
	 תוארוה לש ןחוכמ וא תכמסומ תיטופיש תושר לש הקיספ חוכמ ןרקב ולבקתהש םיפסכ
	 .תויטנוולרה יתקיחתה רדסהה
	 





	TR
	TD
	Span
	6.  
	6.  
	6.  



	TD
	Span
	ןרקהמ איצוהל תיאשר תלהנמ הרבחש םימולשת 

	Span

	 
	 
	 
	 


	:דבלב הלא ךרוצל םיפסכ ןרקהמ איצוהל לכות תלהנמה הרבחה
	:דבלב הלא ךרוצל םיפסכ ןרקהמ איצוהל לכות תלהנמה הרבחה
	:דבלב הלא ךרוצל םיפסכ ןרקהמ איצוהל לכות תלהנמה הרבחה
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	 
	הבצק םולשת
	 
	דח םולשת וא ,םהיריאשל וא םיתימעל
	-
	 ,םיתימעל ימעפ םהיבטומל ,םהיריאשל;הז ןונקת תוארוהל םאתהב לכהו ,םהישרויל וא
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	 
	 תופוק ןיב םיתימע יפסכ תרבעה תרגסמב ותשקבל םאתהב תימע לש םיפסכ לש הרבעה
	;למג
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(3) ;ןרקב תימע לש קיסעמל םיפסכ םולשת 
	(3) ;ןרקב תימע לש קיסעמל םיפסכ םולשת 
	(3) ;ןרקב תימע לש קיסעמל םיפסכ םולשת 
	(3) ;ןרקב תימע לש קיסעמל םיפסכ םולשת 




	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(4)  ףיעס תוארוהל םאתהב תלהנמה הרבחל לוהינ ימד8 ;הז ןונקתל 
	(4)  ףיעס תוארוהל םאתהב תלהנמה הרבחל לוהינ ימד8 ;הז ןונקתל 
	(4)  ףיעס תוארוהל םאתהב תלהנמה הרבחל לוהינ ימד8 ;הז ןונקתל 
	(4)  ףיעס תוארוהל םאתהב תלהנמה הרבחל לוהינ ימד8 ;הז ןונקתל 




	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(5)
	(5)
	(5)
	(5)
	(5)
	 
	;הנשמ חטבמל תוימרפ
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(6)
	(6)
	(6)
	(6)
	(6)
	 
	;היסנפ ןרק יסכנב תואקסע עוציב לשב תורישי תואצוה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(7)
	(7)
	(7)
	(7)
	(7)
	 
	 תוארוה לש ןחוכמ וא תכמסומ תיטופיש תושר לש הקיספ חוכמ ןרקהמ ומלושש םיפסכ
	.יתקיחתה רדסהה
	 




	Span
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	Span
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	Span
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	TD
	Span
	P
	Span
	הנשמ חטבמ
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 םינוכיסה דגנכ הנשמ חוטיב תשיכר ךרוצל הנשמ חטבמ םע רשקתהל תיאשר תלהנמ הרבח.ןרקב םייחוטיבה
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 אל ,ןרקב תימעל תוכנו תוומ ינפמ יחוטיב יוסיכ תבוטל הנשמ חטבמל ןרקהמ ומלושיש חוטיב ימד םיבגנה חוטיבה ימדמ וכוניו ,הז ןונקת יפל יחוטיב יוסיכ ותוא רובעב תימעהמ םיבגנה חוטיבה ימד לע ולעי .תימעהמ
	 





	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	ינוכיס דגנכ הנשמ חוטיב יבגל לוחי אל ליעל )ב( ןטק ףיעסב רומאה לכ ינוכיס ,ןוגכ ,םידחוימ ם .ןרקה יסכנמ וכוני רומאכ םידחוימ םינוכיס לשב חוטיב ימד .'ודכו המחלמ ינוכיס ,עבט תונוסא ,הפורטסטק
	 





	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	הנשמ חטבמ לצא ןרקב םיתימעל שכרנש יחוטיבה יוסיכה גוסו ףקיה ,רועיש  זכורמ ףדב ומסרופי :ותבותכש טנרטניאה רתאב
	 



	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
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	TD
	Span
	P
	Span
	לוהינ ימד
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 תוארוהב םיעובקה םייברמה םירועישה לע ולעי אל הבצק לבקממו ןרקב תימעמ ובגייש לוהינה ימד :ןלהל טרופמכ ,יתקיחתה רדסהה
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	 
	 םימייק םיאכז טעמל ,תואבצק ילבקמ יבגל
	-
	  לע הלעי אלש ישדוח רועיש
	0.04157
	%
	 
	(
	0.5
	%
	 
	 תויובייחתהה ךס דגנכ םידמועה םיסכנה ךס ךותמ ,)יתנש בושיחב
	 יכ רהבוי ;ןרקב תואבצק ילבקמל
	.לוהינ ימד ובגיי אל הבצקל םימייק םיאכזל תויובייחתהה דגנכ םידמועה ןרקה יסכנ ךותמ
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	 
	 םיתימע יבגל
	-
	 :ןלהל טרופמל םאתהב
	 





	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 הרתיה לכל דיחא ישדוח רועיש ןרקב תימעה תוכזל המושרה הרובצה הרתיה ךותמ לע הלעי אלש תימעה לש הרובצה
	0.04157
	%
	 
	(
	0.5
	%
	 
	;)יתנש בושיחב
	 





	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	  לע הלעי אלש רועיש תימע לשב ןרקל םירבעומה םילומגה ימד ךותמ
	6
	%
	;
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	 
	()א( ןטק ףיעסב םיעובקה לוהינה ימד לע ףסונב
	1
	 וא דחי תימע יריאש ללכמ ובגייש לוכי ,)
	 רועישב ,הבצקה ךותמ םיפסונ לוהינ ימד ,םומינימ תבצקמ הכומנה הבצקל םיאכז רשא רנויסנפמ
	 לע הלעי אלש
	6
	%
	 
	 וא רנויסנפל תמלושמה הבצקה םוכס ןיבל םומינימ תבצק םוכס ןיבש שרפההמ
	אבצקה םוכסל
	 .ןיינעה יפל ,תימע יריאש ללכל תומלושמה תו
	 





	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 רועיש לע הלעי אל ןרקב הכנ תימע תוכזל המושרה הרובצה הרתיה ךותמ הבגייש לוהינה ימד רועיש.הכנל ךפה םרטב תימעהמ הבגנש לוהינה ימד
	 





	TR
	TD
	Span
	L
	LI
	LBody
	Span
	9
	.
	 
	 




	TD
	Span
	P
	Span
	הרובצ הרתי ןוכדעו לוהינ
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 :הלא לכל םאתהב ןכדועת רשא הרובצ תואכז תרתי להונת ןרקב תימע לכ לש ותוכזל
	 :הלא לכל םאתהב ןכדועת רשא הרובצ תואכז תרתי להונת ןרקב תימע לכ לש ותוכזל
	 :הלא לכל םאתהב ןכדועת רשא הרובצ תואכז תרתי להונת ןרקב תימע לכ לש ותוכזל
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(1) ; לוהינ ימד ולא םילומג ימדמ וכונש רחאל תימעה תבוטל ופקזנש וא ודקפוהש םילומג ימד 
	(1) ; לוהינ ימד ולא םילומג ימדמ וכונש רחאל תימעה תבוטל ופקזנש וא ודקפוהש םילומג ימד 
	(1) ; לוהינ ימד ולא םילומג ימדמ וכונש רחאל תימעה תבוטל ופקזנש וא ודקפוהש םילומג ימד 
	(1) ; לוהינ ימד ולא םילומג ימדמ וכונש רחאל תימעה תבוטל ופקזנש וא ודקפוהש םילומג ימד 




	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	 
	;תימעה לש הרובצה הרתיהמ ובגנש לוהינ ימד
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(3) ;חטובמ תימע לשב ובגנש חוטיב ימד 
	(3) ;חטובמ תימע לשב ובגנש חוטיב ימד 
	(3) ;חטובמ תימע לשב ובגנש חוטיב ימד 
	(3) ;חטובמ תימע לשב ובגנש חוטיב ימד 




	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(4)  תימעה לש וקלח הרובצה ותרתי תלהונמ ובש תועקשהה לולסמל םאתהב ןרקה תאושתב;תימעה לש 
	(4)  תימעה לש וקלח הרובצה ותרתי תלהונמ ובש תועקשהה לולסמל םאתהב ןרקה תאושתב;תימעה לש 
	(4)  תימעה לש וקלח הרובצה ותרתי תלהונמ ובש תועקשהה לולסמל םאתהב ןרקה תאושתב;תימעה לש 
	(4)  תימעה לש וקלח הרובצה ותרתי תלהונמ ובש תועקשהה לולסמל םאתהב ןרקה תאושתב;תימעה לש 




	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(5) ;תימעה ךשמש םיפסכ 
	(5) ;תימעה ךשמש םיפסכ 
	(5) ;תימעה ךשמש םיפסכ 
	(5) ;תימעה ךשמש םיפסכ 




	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(6) ;ןידכ אלש וא תועטב ומלושש םימולשת לשב תימעה לש הרובצה ותרתימ תוכנל שיש םיפסכ 
	(6) ;ןידכ אלש וא תועטב ומלושש םימולשת לשב תימעה לש הרובצה ותרתימ תוכנל שיש םיפסכ 
	(6) ;ןידכ אלש וא תועטב ומלושש םימולשת לשב תימעה לש הרובצה ותרתימ תוכנל שיש םיפסכ 
	(6) ;ןידכ אלש וא תועטב ומלושש םימולשת לשב תימעה לש הרובצה ותרתימ תוכנל שיש םיפסכ 





	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(7) ;למג תופוק ןיב םיפסכ תרבעהל תימע תשקב תובקעב הנממ וא ןרקה לא ורבעוהש םיפסכ 
	(7) ;למג תופוק ןיב םיפסכ תרבעהל תימע תשקב תובקעב הנממ וא ןרקה לא ורבעוהש םיפסכ 
	(7) ;למג תופוק ןיב םיפסכ תרבעהל תימע תשקב תובקעב הנממ וא ןרקה לא ורבעוהש םיפסכ 
	(7) ;למג תופוק ןיב םיפסכ תרבעהל תימע תשקב תובקעב הנממ וא ןרקה לא ורבעוהש םיפסכ 




	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(8)  רועיש;יראוטקא ןוערג וא ףדוע 
	(8)  רועיש;יראוטקא ןוערג וא ףדוע 
	(8)  רועיש;יראוטקא ןוערג וא ףדוע 
	(8)  רועיש;יראוטקא ןוערג וא ףדוע 




	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(9) םיפסכ ;תימע לש קיסעמ ךשמש 
	(9) םיפסכ ;תימע לש קיסעמ ךשמש 
	(9) םיפסכ ;תימע לש קיסעמ ךשמש 
	(9) םיפסכ ;תימע לש קיסעמ ךשמש 




	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(10)
	(10)
	(10)
	(10)
	(10)
	 
	 תוארוהל ףופכב ,לביקש האוולה ןיגב בוח לשב תימע לש הרובצה ותרתימ תוכנל שיש םיפסכ
	 ;יתקיחתה רדסהה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(11)
	(11)
	(11)
	(11)
	(11)
	 
	 וא תכמסומ תיטופיש תושר לש הקיספ חוכמ הרובצה הרתיל ףיסוהל וא תוכנל שיש םיפסכ
	 .יתקיחתה רדסהה תוארוה לש ןחוכמ
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	TD
	Span
	P
	Span
	תימעה לש יוליג תבוח
	 
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 ינפב וגיצי ,תימע לש רבעשל קיסעמ וא קיסעמ ןכו הז ןונקת יפל בטומ וא שרוי ,ריאש ,הבצק לבקמ ,תימע יפל םולשתל השירד לכב וא ספוטב םיטרפ תחכוה םשל ,ושקבתיש ריהצת וא ךמסמ לכ תלהנמה הרבחה .הז ןונקת
	 ינפב וגיצי ,תימע לש רבעשל קיסעמ וא קיסעמ ןכו הז ןונקת יפל בטומ וא שרוי ,ריאש ,הבצק לבקמ ,תימע יפל םולשתל השירד לכב וא ספוטב םיטרפ תחכוה םשל ,ושקבתיש ריהצת וא ךמסמ לכ תלהנמה הרבחה .הז ןונקת
	 ינפב וגיצי ,תימע לש רבעשל קיסעמ וא קיסעמ ןכו הז ןונקת יפל בטומ וא שרוי ,ריאש ,הבצק לבקמ ,תימע יפל םולשתל השירד לכב וא ספוטב םיטרפ תחכוה םשל ,ושקבתיש ריהצת וא ךמסמ לכ תלהנמה הרבחה .הז ןונקת
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	TD
	Span
	P
	Span
	תועטב ומלושש םימולשת
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 םהשלכ םימולשת וא תויוכז ןרקהמ םדא לביק ,ןונקתה תוארוה וא יתקיחתה רדסהה תוארוהל דוגינב יתקיחתה רדסהה תוארוהל דוגינב גשוהש תוכזה קלח וא תוכזה לטבתת ,בל םותב םא ןיב היעטהב םא ןיב תוכנל וא ןרקה ןמ ול ומלושש םימוכס רזחה שורדל תיאשר היהת תלהנמה הרבחה .ןונקתה תוארוה ואל דומעיש םוכס לכמ וא הבצק םולשתמ וא יתקיחתה רדסהה תוארוהל דוגינב םלושש םולשתה תא ותוכז.רזחהה וא יוכינה דעומ ןיבל לעופב םולשתה דעומ ןיב ןונקתה תוארוה
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ,ןונקתה תוארוה וא יתקיחתה רדסהה תוארוהל דוגינב )א( ןטק ףיעסב רומאכ םוכס םדאל םלוש ,הדמצהו תיביר תקיספ קוחל םאתהב תיבירו הדמצה ישרפה תפסות שורדל תלהנמה הרבחה תיאשרא"כשת
	-
	1961
	 
	 הדמצהה ישרפה ,תלהנמה הרבחה לש התייה תועטה םא ,םלואו .ןרקה יסכנל ורבעויש
	שי תיבירהו
	 .תלהנמה הרבחה ידי לע ומלו
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	TD
	Span
	P
	Span
	העדוה
	 
	לע
	 
	האיצי
	 
	ץוחמ
	 
	לארשיל
	 
	תאצמהו
	 
	רושיא
	 
	םייח
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	לבקמ הבצק עידוי הרבחל תלהנמה לע ותאיצי ץוחמ לארשיל הפוקתל הלועה לע השיש םישדוח;
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	לבקמ הבצק ההושה ץוחמ לארשיל הפוקתל הפוצר הלועה לע השיש םישדוח ,איצמי הרבחל תלהנמה לש ןרקה רושיא םייח ,לכב יצח הנש דע הנש ,םאתהב תשירדל הרבחה תלהנמה יפל רדסהה יתקיחתה.
	 





	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	ןיינעל ףיעס הז" ,לבקמ הבצק "
	–
	 רנויסנפ ,ימ לבקמש ןרקהמ תבצק םיריאש וא ימ לבקמש ןרקהמ תבצק תוכנ.
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	TD
	Span
	P
	Span
	ליג יוניש
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 ןיד קספ דוסי לע השעי הז ןונקת יפל תונקומה תויוכזל ליגה םושירב יוניש וא תיטופיש תושר לש הטלחה וא.תכמסומ תילהנמ
	 ןיד קספ דוסי לע השעי הז ןונקת יפל תונקומה תויוכזל ליגה םושירב יוניש וא תיטופיש תושר לש הטלחה וא.תכמסומ תילהנמ
	 ןיד קספ דוסי לע השעי הז ןונקת יפל תונקומה תויוכזל ליגה םושירב יוניש וא תיטופיש תושר לש הטלחה וא.תכמסומ תילהנמ
	 


	Span


	 
	 

	 
	 
	 

	   'ג קרפ
	   'ג קרפ
	   'ג קרפ
	   'ג קרפ
	   'ג קרפ
	-
	 ןרקל םילומג ימד םולשתו תופרטצה
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	TD
	Span
	P
	Span
	ןרקב תוליעפ שודיח וא תופרטצה
	 
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 לע הלועה הפוקת רחאל ןרקב חוטיב שודיח וא ןרקל תופרטצה
	12
	 
	 ובש דעומהמ םישדוח
	 ןלהל( ןרקב חטובמ תימע תויהל תימעה קיספה
	–
	 חוטיב שודיח תופרטצה תשקבל םאתהב השעיי ,) .תימעה ידי לע האלמ
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 תולועפה לכ ומלשוה ובש דעומה היהי ןרקב תימע לש חוטיבה שודיח דעומ וא תופרטצהה דעומ  :רחואמה יפל ,ןלהלש
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	 
	 ;תימעה לש האלמ תופרטצה תשקב תלבק
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	 
	;ןרקב וחוטיב שודיחל וא תימעה ףוריצל תלהנמה הרבחה רושיא
	 
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	 
	:ןלהל טרופמל םאתהב תימעה ןיגב ןרקל םילומג ימד תרבעה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 ריכש תימע יבגל
	-
	  הלבקתה וא ןרקב םילומג ימד תימעה ןיגב ולבקתה ןרקל רבעוי םולשתהש דבלבו וניגב םימולשת תרבעהל תימעה לש וקיסעממ תובייחתה םיבקועה םישדוחה ינש ךלהמבתובייחתהה תלבק דעומל;
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	יאמצע תימע יבגל 
	-
	  בויחל האשרה וא ןרקב םימולשת תימעה ןיגב ולבקתה םולשתהש דבלבו ,וניגב םימולשת ודקפוי םתועצמאב ,רחא םולשת יעצמא וא ןובשח.רחאה םולשתה יעצמא וא האשרהה תלבק דעומל בקועה שדוחה ךלהמב ןרקל רבעוי
	 





	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ךותב חוטיבה שודיח תשקב תא וא תופרטצהה תשקב תא החדת וא רשאת תלהנמה הרבחה
	14
	 
	 ,תימעל יאופר םותיח תלהנמה הרבחה העציב ,רומאה ףא לע .תימעה תשקב תלבק דעוממ םימי
	 ףיעסב םיטרופמה םידעומל םאתהב שודיחה תשקב תא וא תופרטצהה תשקב תא החדת וא רשאת
	 .)ד( ןטק
	 





	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 תלהנמ הרבח .ןרקב חוטיב שודיחל וא ןרקל תופרטצהל יאנתכ יאופר םותיח עצבל תיאשר ףיעסב טרופמכ ועבקנש תוגרחהה וא יאופרה םותיחה ךילה תואצות לע תימעל עידות תלהנמה הרבחה
	35
	 דע תאזו ,)ב(
	30
	 
	 ךילה בגא תימעהמ תלהנמה הרבחה השרדש םיכמסמה לכ תלבק דעוממ םימי
	 רחואי אל ךא יאופרה םותיחה
	 םותמ
	90
	 
	 תלבק דעוממ וא ןרקל תופרטצהה תשקב תלבק דעוממ םוי
	 ךילהה תואצות לע תימעל עידוהל הלוכי הניא יכ תלהנמה הרבחה האצמ .ןרקב חוטיבה שודיח תשקב
	 םותב רומאכ
	90
	 
	 תודוא תימעה תא ןכדעת ,חוטיבה שודיח וא תופרטצהה תשקב תלבק דעוממ םוי
	םימעטהו יאופרה םותיחה ךילה תוכשמתה
	 
	.ךכל
	 





	 
	 
	 
	 


	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 ךותב היסנפה ןרקל ופוריצ לע העדוה תימעל חלשת תלהנמ הרבח
	10
	 
	 ותופרטצה דעוממ םימי
	.ןרקב חוטיבה שודיח דעוממ וא
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	TD
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	P
	Span
	קיסעמ לש לדחמ תרירבב תופרטצה
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 ןטק ףיעס תוארוה ףא לע
	13
	 ויפל קיסעמ םע םכסהב רשקתהל תיאשר תלהנמ הרבח ליעל )א(
	 קיסעמ לש םישדח םידבוע ופרוצי
	 ףיעס יפל תוארוהל םאתהב רומאכ
	20
	 
	 אל םא ףא למג תופוק קוחל
	:םיאבה םיאנתה לכ םייקתהבו תופרטצה תושקב םידבועהמ ולבקתה
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1) ;לעופב ותדובעב לחה דבועה 
	(1) ;לעופב ותדובעב לחה דבועה 
	(1) ;לעופב ותדובעב לחה דבועה 
	(1) ;לעופב ותדובעב לחה דבועה 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)  תדועת רפסמ ,החפשמו יטרפ םש :םיאבה דבועה יטרפ תלהנמה הרבחב ולבקתנ ,תודקפהה רועיש ,תושרפהה ועצובי וניגב רכשה ,תוהז ךיראת ,דבועה תקסעה תליחת דעומ;תבותכו ןימ ,הדיל 
	(2)  תדועת רפסמ ,החפשמו יטרפ םש :םיאבה דבועה יטרפ תלהנמה הרבחב ולבקתנ ,תודקפהה רועיש ,תושרפהה ועצובי וניגב רכשה ,תוהז ךיראת ,דבועה תקסעה תליחת דעומ;תבותכו ןימ ,הדיל 
	(2)  תדועת רפסמ ,החפשמו יטרפ םש :םיאבה דבועה יטרפ תלהנמה הרבחב ולבקתנ ,תודקפהה רועיש ,תושרפהה ועצובי וניגב רכשה ,תוהז ךיראת ,דבועה תקסעה תליחת דעומ;תבותכו ןימ ,הדיל 
	(2)  תדועת רפסמ ,החפשמו יטרפ םש :םיאבה דבועה יטרפ תלהנמה הרבחב ולבקתנ ,תודקפהה רועיש ,תושרפהה ועצובי וניגב רכשה ,תוהז ךיראת ,דבועה תקסעה תליחת דעומ;תבותכו ןימ ,הדיל 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3)   .הנוממה תוארוהל םאתהב הרחבנ תלהנמה הרבחה 
	(3)   .הנוממה תוארוהל םאתהב הרחבנ תלהנמה הרבחה 
	(3)   .הנוממה תוארוהל םאתהב הרחבנ תלהנמה הרבחה 
	(3)   .הנוממה תוארוהל םאתהב הרחבנ תלהנמה הרבחה 





	 
	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 לכ ומלשוה ובש דעומב היהי הז ףיעס תוארוהל םאתהב ףרוצש תימע לש תופרטצהה דעומ ףיעסבו )א( ןטק ףיעסב תוטרופמה תולועפה
	13
	()ב(
	3
	.רחואמה יפל ,)
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	ימד וניגב םישרפומש תימע
	 
	תורוקמ רפסממ םילומג
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 םיקיסעמ תוברל ,תורוקמ רפסממ םילומג ימד וניגב םישרפומש תימע לע לוחיש יחוטיבה יוסיכה.רחבש ןורחאה חוטיבה לולסמל םאתהב היהי ,יאמצעכ תפסונ הדובע וא םינוש
	 






	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 יפל תימעל עבקנש ליגה לע דומעי )א( ןטק ףיעסב רומאכ תימע לש יחוטיבה יוסיכה תליחת ליג ףיעס
	33
	 
	  .הז ןונקתל
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	םילומג ימד םולשת
	 


	Span

	 
	 
	 

	.תישדוחה הדקפהה תרקת לע ולעי אל ,ןרקב ודקפויש םילומג ימד 
	.תישדוחה הדקפהה תרקת לע ולעי אל ,ןרקב ודקפויש םילומג ימד 

	Span
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	Span
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	TD
	Span
	P
	Span
	דבעידב םימלתשמה םילומג ימד
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 דעומל תמדוקה הפוקת ןיגב ומלושש םילומג ימד םניגבש םישדוחל ןרקה ידי לע ופקזיי םולשתה םישדוחל הווש הקולחב םילומגה ימד ופקזיי ,רומאכ הארוה רדעהב .בתכב םלשמה תארוה יפל ,ומלוש הרצקה הפוקתה ,ןורחאה הדקפהה דעוממ וא םיפסכה ודקפוה הבש סמה תנש תליחתמ ופלחש ודקפוה ובש שדוחה ללכיי רומאכ םישדוחה ןיינמב .םהינבמ.םילומגה ימד
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 הפוקתהו םמולשת דעומל המדקש הפוקת לשב יחוטיב יוסיכ תימעל ונקי אל רומאכ םילומג ימד בושיח ךרוצל םישדוחה ןיינמב אובת אלו הרשכאה תפוקת ןיינמב אובת אל םולשתה דעומל המדקש תימע לש יחוטיבה יוסיכה תליחת ליג ,ןכ ומכ .יחוטיב יוסיכ תוילע הניגב וכוני אל ןכו עבוקה רכשהה ליג היהי ,םמולשת דעומל המדקש הפוקת רובע םילומג ימד ןרקל וניגב ומלושש וא ןרקל םלשמ שודיח וא תופרטצהה דעומבש תימע יבגל לוחי אל הז ןטק ףיעסב רומאה .םולשתה דעומב תימעה ףיעסל םאתהב וניגב םימולשת תרבעהל וקיסעמ לש וא ולש תובייחתה הנתינ חוטיבה
	13
	 תאזו ,)ב(
	וחל סחיב
	 םיבקועה םישדוחה ינשל סחיב וא ,יאמצע תימע יבגל ,האשרהה תלבק דעומל בקועה שד
	    .ריכש תימע יבגל ,חוטיבה שודיח וא תופרטצהה דעומל
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	םמולשת דעומל המדקש הפוקת רובע םילומג ימד ןרקל וניגב ומלושש וא ןרקל םלשמה תימע דוחה רובע ,ולא םילומג ימד ןיגב האושתל יאכז היהי אל.הדקפהה דעומל ומדק רשא םיש
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	תיללכה ןרקל תודקפה תרבעה
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 וא הפיקמ היסנפ ןרקל תישדוחה הדקפהה תרקת לע םילועה ,תימע לשב ומלושש םילומג ימד םש לע ןובשחל ורבעוי ,ןרקב אלמ הכנ לשב ומלושש םילומג ימד וא ,יקלח הכנל הדקפהה תרקת לע ישימחה םויל דע תיללכה ןרקב תימעה םילומג ימד .הדקפהה העצוב ובש שדוחל בקועה שדוחב.ןרקב לוהינ ימד םניגב ובגיי אלו ,תיללכה ןרקל תורישי ורבעוי ,רומאכ
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 תימעה ןובשחל ורבעוהש םימולשתב הרוקמש הרובצה הרתיה ןמ הבגנה לוהינה ימד רועיש לש הרובצה הרתיה ןמ הבגנה לוהינה ימד רועיש לע הלעי אל תיללכה ןרקב םא אלא ,ןרקב תימעה.רחא לוהינ ימד רועיש ותוא גציימה םידבוע ןוגרא וא וקיסעמ ,תימעה םע תושרופמ םכוס
	 





	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 הלעי אל תיללכה ןרקב תימעה ןובשחל ורבעוהש םימולשתה ךותמ הבגנה לוהינה ימד רועישה ימד רועיש וא ןרקל םירבעומה םימולשתה ןמ הבגנה לוהינה ימד רועיש ,ןיבמ ךומנה לע לוהינ ותוא גציימה םידבוע ןוגרא וא וקיסעמ ,תימעה םע תושרופמ םכוס םא אלא ,תיללכה ןרקב םייברמה.רחא לוהינ ימד רועיש
	 






	 
	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 ונממ םיבגנה לוהינה ימד ,תיללכה ןרקל םיפסכה תרבעה לע בתכב תימעל עידות תלהנמ הרבח רכשה קלח ןיגב יחוטיב יוסיכ לש ומויק וא ורדעה ,תיללכה ןרקב ןרקל םילומגה ימד םימלושמ ונממש יחוטיב יוסיכ שוכרל תימעה ינפב תדמועה תורשפאה לע םג יחוטיב יוסיכ רדעיה לש הרקמבו ,תיללכה ךותב תאזו ,ןתינש לככ תיללכה ןרקב רומאה רכשה לשב
	14
	 
	 םיפסכה ורבעוה ובש דעומהמ םימי
	.תיללכה ןרקל הנושארל םירומאה
	 





	 
	 
	 
	 


	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	תימע רשא ורבעוה וניגב הנושארל ימד םילומג ןרקל תיללכה ,םאתהב רומאל ףיעסב (א )אלו רחב לולסמב העקשה ימדל םילומגה ורבעויש ןרקל תיללכה ,לוחי וילע ןרקב תיללכה לולסמ העקשהה ליבקמה לולסמל העקשה לחש לע ימד םילומגה ומלושיש ןרקל ,םאתהב ףיעסל 
	19
	(
	א
	()
	1
	 )
	דע
	 
	(
	5
	 )
	ןונקתל
	 
	ןרקה
	 
	ןונקתלו
	 
	ןרקה
	 
	תיללכה
	 .
	תימע
	 
	רומאכ
	 
	לעש
	 
	ימד
	 
	םילומגה
	 
	םימלושמה
	 
	וניגב
	 
	ןרקל
	 
	לח
	  
	לולסמ
	 
	העקשה
	 
	םאתהב
	 
	ףיעסל
	 
	19
	(
	א
	()
	6
	 ,)
	לוחי
	 
	וילע
	 
	ןרקב
	 
	תיללכה
	 
	לולסמ
	 
	תועקשה
	 
	תרירב
	 
	לדחמ
	 
	םאתהב
	 
	ףיעסל
	 
	19
	(
	א
	()
	1
	 )
	ןרקב
	 
	תיללכה
	 .
	יוניש
	 
	לש
	 
	לולסמ
	 
	העקשה
	 
	ןרקב
	 ,
	לכב
	 
	דעומ
	 ,
	רחאל
	 
	תרבעה
	 
	ימד
	 
	םילומג
	 
	הנושארל
	 
	ןרקל
	 
	תיללכה
	 ,
	אל
	 
	לוחי
	 
	סחיב
	 
	לולסמל
	 
	העקשהה
	 
	ןרקב
	 
	תיללכה
	 ,
	אלא
	 
	םא
	 
	שקיב
	 
	תימעה
	 
	ליחהל
	 
	תא
	 
	יוניש
	 
	לולסמ
	 
	העקשהה
	 
	םג
	 
	ןרקב
	 
	תיללכה
	.
	 





	 
	 
	 
	 


	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	 
	רותיו לש תימע חטובמ אלל םיריאש ,לע יוסיכ יחוטיב ינוכיסל תוומ רובע ויריאש ,םאתהב רומאל ףיעסב 
	30
	 ,
	לוחי
	 
	םג
	 
	ןרקב
	 
	תיללכה
	 ,
	לככ
	 
	םייקש
	 
	לע
	 
	םש
	 
	תימעה
	 
	ןובשח
	 
	ןרקב
	 
	תיללכה
	 
	תאזו
	 
	םאתהב
	 
	תרתיל
	 
	תפוקת
	 
	רותיוה
	 
	ןרקב
	 
	(
	תפוקת
	 
	רותיוה
	 
	םאתהב
	 
	התרדגהל
	 
	ףיעסב
	 
	30
	.)
	 





	 
	 
	 
	 


	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	 
	רותיו לש תימע חטובמ םע םידלי ,לע יוסיכ יחוטיב ינוכיסל תוומ רובע ןב גוז ,םאתהב רומאל ףיעסב 
	31
	 ,
	לוחי
	 
	םג
	 
	ןרקב
	 
	תיללכה
	 ,
	לככ
	 
	םייקש
	 
	לע
	 
	םש
	 
	תימעה
	 
	ןובשח
	 
	ןרקב
	 
	תיללכה
	 
	תאזו
	 
	םאתהב
	 
	תרתיל
	 
	תפוקת
	 
	רותיוה
	 
	ןרקב
	 
	(
	תפוקת
	 
	רותיוה
	 
	םאתהב
	 
	התרדגהל
	 
	ףיעסב
	 
	31
	.)
	 






	 
	 

	 
	 
	 

	 'ד קרפ
	 'ד קרפ
	 'ד קרפ
	 'ד קרפ
	 'ד קרפ
	-
	 תועקשה
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	םיתימעל העקשה ילולסמ
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 תוינידמל םאתהב ולהוניו ,ןלהל םיטרופמה העקשהה ילולסממ דחאב ועקשוי םיתימעה יפסכ:לולסמ ותואל סחיב הנוממה תוארוהל ףופכב עבקית רשא תלהנמה הרבחה
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	 
	 ןלהל( ליג יולת תועקשה לולסמ
	-
	 לדחמה תרירב תועקשה לולסמ:ןלהל טרופמכ ,)
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	  ינבל תישיא תפקמ לדגמ
	51
	 
	הטמו
	 
	-
	  םאתהב ועקשוי לולסמב ןרקה יפסכ ןיב ,בשחתהב תועקשהה תדעו לש התעד לוקיש יפ לעו הרבחה תלהנה תוטלחהלתעל תעמ ויהיש יפכ יתקיחתה רדסהה תוארוהו לולסמב םיחטובמה יאליגב ,רתיה.
	 



	 רועיש טעמל לולסמה יסכנ לכ ויהי ,ליעל טרופמכ םיסכנל םיפושחה לולסמה יסכנ םיעקשומה םיסכנהיתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב "דרע" גוסמ בוח תורגאב;
	 רועיש טעמל לולסמה יסכנ לכ ויהי ,ליעל טרופמכ םיסכנל םיפושחה לולסמה יסכנ םיעקשומה םיסכנהיתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב "דרע" גוסמ בוח תורגאב;
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ינבל תישיא תפקמ לדגמ
	51
	 
	 דע
	61
	 
	-
	  םאתהב ועקשוי לולסמב ןרקה יפסכ ןיב ,בשחתהב תועקשהה תדעו לש התעד לוקיש יפ לעו הרבחה תלהנה תוטלחהלתעל תעמ ויהיש יפכ יתקיחתה רדסהה תוארוהו לולסמב םיחטובמה יאליגב ,רתיה.
	 



	 רועיש טעמל לולסמה יסכנ לכ ויהי ,ליעל טרופמכ םיסכנל םיפושחה לולסמה יסכניתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב "דרע" גוסמ בוח תורגאב םיעקשומה םיסכנה;
	 רועיש טעמל לולסמה יסכנ לכ ויהי ,ליעל טרופמכ םיסכנל םיפושחה לולסמה יסכניתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב "דרע" גוסמ בוח תורגאב םיעקשומה םיסכנה;
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ינבל תישיא תפקמ לדגמ
	61
	 
	הלעמו
	 
	 ליגמ(
	60
	 
	 ןושארה תואכזה דעומל דעו
	 ףיעסב ותרדגהכ הנקז תבצק תלבקל
	44
	 )
	-
	  םאתהב ועקשוי לולסמב ןרקה יפסכ ןיב ,בשחתהב תועקשהה תדעו לש התעד לוקיש יפ לעו הרבחה תלהנה תוטלחהלתעל תעמ ויהיש יפכ יתקיחתה רדסהה תוארוהו לולסמב םיחטובמה יאליגב ,רתיה.
	 



	 םיפושחה לולסמה יסכנ רועיש טעמל לולסמה יסכנ לכ ויהי ,ליעל טרופמכ םיסכנל.יתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב "דרע" גוסמ בוח תורגאב םיעקשומה םיסכנה
	 םיפושחה לולסמה יסכנ רועיש טעמל לולסמה יסכנ לכ ויהי ,ליעל טרופמכ םיסכנל.יתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב "דרע" גוסמ בוח תורגאב םיעקשומה םיסכנה
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 

	 וילע לחה העקשהה לולסממ ,םיליגה חווטב ןוילעה ליגל עיגה רשא תימע לש םיפסכה תרבעהב עצובת ,וירחא אבה םיליגה חווטב לחש העקשהה לולסמל
	 וילע לחה העקשהה לולסממ ,םיליגה חווטב ןוילעה ליגל עיגה רשא תימע לש םיפסכה תרבעהב עצובת ,וירחא אבה םיליגה חווטב לחש העקשהה לולסמל
	 וילע לחה העקשהה לולסממ ,םיליגה חווטב ןוילעה ליגל עיגה רשא תימע לש םיפסכה תרבעהב עצובת ,וירחא אבה םיליגה חווטב לחש העקשהה לולסמל
	-
	 
	10
	 
	 עיגה ובש שדוחב שדוחל
	הש לככ .םיליגה חווטבש ןוילעה ליגל תימעה
	-
	 
	10
	 
	 הרבעהה עצובת ,םיקסע םוי וניא שדוחל
	ל בקועה ןושארה םיקסעה םויב
	-
	 
	10
	 
	 וראשי ,רטפנ תימעה יכ ןרקל עדונ וב הרקמב .שדוחל
	 רומאכ הריטפה לע העדוהה ןרקל הרבעוה ובש דעומב היהש יפכ העקשהה לולסמב םיפסכה
	אלו
	 
	 ,תימעה לש ותדיל ךיראת יפל םא םג ,אבה םיליגה חווטב לחש העקשהה לולסמל ורבעוי
	.אבה םיליגה חווטל םיאתמ וליג
	 

	 םיפיעסבש העקשה לולסמב רוחבל יאשר תימע ,רומאה ףא לע
	 םיפיעסבש העקשה לולסמב רוחבל יאשר תימע ,רומאה ףא לע
	19
	()א(
	1
	 םא םג )ג( דע )א()
	קשהה לולסמל רבעוי אל יכ שקבל וא העקשהה לולסמל םיאתמה םיליגה חווטב וניא וליג
	 הע
	.וילע לחה העקשהה לולסמב םיליגה חווטב ןוילעה ליגל ועיגה םע וליגל םיאתמה
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	 
	 
	תישיא תפקמ לדגמ
	 
	תוינמ
	 
	–
	  רועישב ,ל"וחבו ץראב תוינמל םיפושח ויהי לולסמה יסכנמ תחפי אלש הפישח
	-
	75%
	 
	 לע הלעי אלו
	120
	%
	 
	 ח"גאב םיעקשומ םניאש ,לולסמה יסכנמ
	 ,לס תודועתב ,םירזגנב ,ןירשימב העקשה תועצמאב גשות רומאכ םיסכנל הפישח .תודעוימ
	ופכב עקשות םיסכנה תרתי .העקשה תונרקב וא תונמאנ תונרקב
	 ףופכבו ,ןידה תוארוהל ף
	.תועקשהה תדעו לש התעד לוקישל
	 
	 יסכנ לכ ויהי ,ליעל טרופמכ םיסכנל םיפושחה לולסמה יסכנ
	 רדסהה תוארוהל םאתהב "דרע" גוסמ בוח תורגאב םיעקשומה םיסכנה רועיש טעמל לולסמה
	.יתקיחתה
	 


	(3)
	(3)
	(3)
	 
	חווט ילקש תישיא תפקמ לדגמ
	 
	רצק
	 
	–
	 לחהל םאתהב ועקשוי לולסמב ןרקה יפסכ תוט תוחפלש דבלבו תעל תעמ ויהיש יפכ יתקיחתה רדסהה תוארוהו הרבחה תלהנה
	75
	%
	 
	 יפסכמ
	 תנידמ לש ח"גאב ועקשוי ,תודעוימ ח"גאב םיעקשומ םניאש ,הז לולסמב םילהונמה ןרקה
	מ לחה .הנש לע הלעי אל םהיבגל ןוידפל חווטה רשא תונודקפו לארשי
	-
	 
	01/01/2016
	 יסכנ ,
	כנל םיפושח ויהי לולסמה
	 ,תויתלשממ תוולמ ,םיילקש תונודקפ :םידומצ םניאש ,םיאבה םיס
	מ תחפי אלש הפישח רועישב ,תוריחס ןניאשו תוריחס תוילקש ח"גאו תוילקש תואוולה
	-
	75%
	 
	 לע הלעי אלו
	120
	%
	 
	 ויהי לולסמה יסכנ .תודעוימ ח"גאב םיעקשומ םניאש ,לולסמה יסכנמ
	צוממה םייחה ךשמש ליעל םיטרופמה םיסכנל םיפושח
	 הפישח .הנש לע הלוע וניא םהלש ע
	 וא תונמאנ תונרקב ,לס תודועתב ,םירזגנב ,ןירשימב העקשה תועצמאב גשות רומאכ םיסכנל
	 תדעו לש התעד לוקישל ףופכבו ,ןידה תוארוהל ףופכב עקשות םיסכנה תרתי .העקשה תונרקב
	תועקשהה
	.
	 
	ולסמה יסכנ לכ ויהי ,ליעל טרופמכ םיסכנל םיפושחה לולסמה יסכנ
	 רועיש טעמל ל
	.יתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב "דרע" גוסמ בוח תורגאב םיעקשומה םיסכנה
	 


	(4)
	(4)
	(4)
	 
	תישיא תפקמ לדגמ
	 
	 ח"גא
	–
	  :ל"וחבו ץראב םיאבה םיסכנל םיפושח ויהי לולסמה יסכנ ,תונודקפו הרמהל ח"גא ,תוריחס ןניאש תואוולה ,םיירחסמ ע"ינ ,תוריחס ןניאשו תוריחס ח"גא אלש הפישח רועישבמ תחפי
	-
	75%
	 
	 לע הלעי אלו
	120
	%
	 
	 םיעקשומ םניאש ,לולסמה יסכנמ
	 תודועתב ,םירזגנב ,ןירשימב העקשה תועצמאב גשות רומאכ םיסכנל הפישח .תודעוימ ח"גאב
	 ףופכבו ,ןידה תוארוהל ףופכב עקשות םיסכנה תרתי .העקשה תונרקב וא תונמאנ תונרקב ,לס
	.תועקשהה תדעו לש התעד לוקישל
	 
	 לולסמה יסכנ
	 יסכנ לכ ויהי ,ליעל טרופמכ םיסכנל םיפושחה
	 רדסהה תוארוהל םאתהב "דרע" גוסמ בוח תורגאב םיעקשומה םיסכנה רועיש טעמל לולסמה
	.יתקיחתה
	 


	(5)
	(5)
	(5)
	 
	הכלה תישיא תפקמ לדגמ
	 
	–
	  ףופכב םינוש םיגוסמ םיסכנל םיפושח ויהי לולסמה יסכנסמב תועקשהה .דבלב תידוהיה הכלהה יללכל ףופכבו ןידה תוארוהל התוכמסב הנייהת לול לע תונמאנב לועפל תבייח היהת תלהנמה הרבחהו תועקשהה תדעו לש תידעלבה התוירחאבו יללכל תופופכ וב תועקשההש ךכב תלבגומ לולסמב האושתה תאשה .הז לולסמב םיתימעה יפ.תידוהיה הכלהה  טעמל לולסמה יסכנ לכ ויהי ,ליעל טרופמכ םיסכנל םיפושחה לולסמה יסכנועיש.יתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב "דרע" גוסמ בוח תורגאב םיעקשומה םיסכנה ר
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(6)
	(6)
	(6)
	(6)
	(6)
	 
	 תישיא תפקמ לדגמ
	יללכ
	 
	 םויב הרגסנ וילא תופרטצההש(
	1
	 
	 ראוניב
	2016
	 )
	-
	  יסכנ לש התעד לוקישל ףופכבו ,ןידה תוארוהל ףופכב םינוש םיגוסמ םיסכנל םיפושח ויהי לולסמהתועקשהה תדעו .םיפושחה לולסמה יסכנ  טעמל לולסמה יסכנ לכ ויהי ,ליעל טרופמכ םיסכנל.יתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב "דרע" גוסמ בוח תורגאב םיעקשומה םיסכנה רועיש
	 





	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	()א( הקספב טרופמה לולסמה טעמל ,הז ףיעסב םיטרופמה םילולסמה לכ יכ רהבוי
	6
	 ויהי )
	.תע לכב םיתימע תופרטצהל םיחותפ
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ,)ב( ףיעסב רומאה ףא לע הבצק ילבקמל ןרקה לש היתויובייחתה יוסיכל םישמשמה םיפסכה םיפיעסב םיטרופמה העקשהה ילולסמב ולהוני אל ,הבצקל םימייק םיאכזלו
	19
	()א(
	1
	( דע )
	6
	 םא ףא ,)
	 ולהוני ל"נה םיפסכה .ומש לע הרובצה תואכזה תרתי לוהינל ולא העקשה ילולסמב רחב תימעה
	 םיפיעס יפל םילולסמב
	20
	()א(
	1
	( דע )
	3
	.ןיינעה יפל ,)
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	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 ולהוניו ,ןלהל םיטרופמה העקשהה ילולסממ דחאב ועקשוי הבצקה ילבקמ ןיגב ןרקה יפסכ:לולסמ ותואל סחיב הנוממה תוארוהל ףופכב עבקית רשא תלהנמה הרבחה תוינידמל םאתהב
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	(
	(
	(
	1
	  )
	תישיא תפקמ לדגמ
	 
	הבצק ילבקמל
	 
	–
	  לולסמה יסכנ םיגוסמ םיסכנל םיפושח ויהי.תועקשהה תדעו לש התעד לוקישל ףופכבו ןידה תוארוהל ףופכב םינוש  דעוימ לולסמהל הלאמ דחא וניאש הבצק לבקמ
	-
	 .הבצקל םייק יאכז וא םייק הבצק לבקמ 
	 

	  םיסכנה רועיש טעמל לולסמה יסכנ לכ ויהי ,ליעל טרופמכ םיסכנל םיפושחה לולסמה יסכנרגאב םיעקשומה.יתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב "דרע" גוסמ בוח תו
	  םיסכנה רועיש טעמל לולסמה יסכנ לכ ויהי ,ליעל טרופמכ םיסכנל םיפושחה לולסמה יסכנרגאב םיעקשומה.יתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב "דרע" גוסמ בוח תו
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(
	(
	(
	2
	  )
	תישיא תפקמ לדגמ
	 
	הבצק ילבקמל
	 
	םימייק
	–
	  םיסכנל םיפושח ויהי לולסמה יסכנ לולסמה .תועקשהה תדעו לש התעד לוקישל ףופכבו ןידה תוארוהל ףופכב םינוש םיגוסמ.םימייק הבצק לבקמל דעוימ  טרופמכ םיסכנל םיפושחה לולסמה יסכנ יסכנ לכ ויהי ,ליעל תוארוהל םאתהב "דרע" גוסמ בוח תורגאב םיעקשומה םיסכנה רועיש טעמל לולסמה.יתקיחתה רדסהה
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(
	(
	(
	3
	    )
	תישיא תפקמ לדגמ
	 
	 םימייק םיאכזל
	הבצקל
	 
	–
	  םיסכנל םיפושח היהי לולסמה יסכנ דעוימ לולסמה .תועקשהה תדעו לש התעד לוקישל ףופכבו ןידה תוארוהל ףופכב םינוש םיגוסמ.הבצקל םימייק םיאכזל  לולסמה יסכנ לכ ויהי ,ליעל טרופמכ םיסכנל םיפושחה לולסמה יסכנארוהל םאתהב "דרע" גוסמ בוח תורגאב םיעקשומה םיסכנה רועיש טעמל.יתקיחתה רדסהה תו
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(
	(
	(
	4
	  )
	תישיא תפקמ לדגמ
	 
	הכלה
	 
	הבצק ילבקמל
	–
	  םיגוסמ םיסכנל םיפושח ויהי לולסמה יסכנ תידוהיה הכלהה יללכל ףופכבו תועקשהה תדעו לש התעד לוקישלו ןידה תוארוהל ףופכב םינוש.דבלב  הז לולסמב רחבש הבצק לבקמל דעוימ לולסמההבצקה תלבקל תואכזה דעומב ו וניא הלאמ דחא
	-
	 .הבצקל םייק יאכז וא םייק הבצק לבקמ  טרופמכ םיסכנל םיפושחה לולסמה יסכנ םאתהב "דרע" גוסמ בוח תורגאב םיעקשומה םיסכנה רועיש טעמל לולסמה יסכנ לכ ויהי ,ליעל.יתקיחתה רדסהה תוארוהל
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(
	(
	(
	5
	  )
	תישיא תפקמ לדגמ
	 
	הכלה
	 
	םימייק הבצק ילבקמל
	–
	  םיסכנל םיפושח ויהי לולסמה יסכנ הכלהה יללכל ףופכבו תועקשהה תדעו לש התעד לוקישלו ןידה תוארוהל ףופכב םינוש םיגוסמ הז לולסמב רחבש םייק הבצק לבקמל דעוימ לולסמה .דבלב תידוהיה תלבקל תואכזה דעומבהבצקה. לולסמה יסכנ לכ ויהי ,ליעל טרופמכ םיסכנל םיפושחה לולסמה יסכנ  רועיש טעמל.יתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב "דרע" גוסמ בוח תורגאב םיעקשומה םיסכנה
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(
	(
	(
	6
	 )
	תישיא תפקמ לדגמ
	 
	הבצק ילבקמל תוינמ
	 
	–
	  ץראב תוינמל םיפושח ויהי לולסמה יסכנמ תחפי אלש הפישח רועישב ,ל"וחבו
	-
	75%
	 
	 לע הלעי אלו
	120
	%
	 
	 םניאש ,לולסמה יסכנמ
	 ,םירזגנב ,ןירשימב העקשה תועצמאב גשות רומאכ םיסכנל הפישח .תודעוימ ח"גאב םיעקשומ
	ופכב עקשות םיסכנה תרתי .העקשה תונרקב וא תונמאנ תונרקב ,לס תודועתב
	 ,ןידה תוארוהל ף
	 הז לולסמב רחבש הבצק לבקמל דעוימ לולסמה .תועקשהה תדעו לש התעד לוקישל ףופכבו
	 הלאמ דחא וניאו
	-
	 .הבצקל םייק יאכז וא םייק הבצק לבקמ  םיסכנל םיפושחה לולסמה יסכנ "דרע" גוסמ בוח תורגאב םיעקשומה םיסכנה רועיש טעמל לולסמה יסכנ לכ ויהי ,ליעל טרופמכאתהב.יתקיחתה רדסהה תוארוהל ם
	 




	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(
	(
	(
	7
	 )
	תישיא תפקמ לדגמ
	 
	ח"גא
	 
	 הבצק ילבקמל
	 
	–
	  םיאבה םיסכנל םיפושח ויהי לולסמה יסכנ ח"גא ,תוריחס ןניאש תואוולה ,םיירחסמ ע"ינ ,תוריחס ןניאשו תוריחס ח"גא :ל"וחבו ץראבמ תחפי אלש הפישח רועישב ,תונודקפו הרמהל
	-
	75%
	 
	 לע הלעי אלו
	120
	%
	 
	 יסכנמ
	 ,לולסמה
	 ,ןירשימב העקשה תועצמאב גשות רומאכ םיסכנל הפישח .תודעוימ ח"גאב םיעקשומ םניאש
	 ףופכב עקשות םיסכנה תרתי .העקשה תונרקב וא תונמאנ תונרקב ,לס תודועתב ,םירזגנב
	.תועקשהה תדעו לש התעד לוקישל ףופכבו ,ןידה תוארוהל
	 
	 רחבש הבצק לבקמל דעוימ לולסמה
	א וניאו הז לולסמב
	 הלאמ דח
	-
	 .הבצקל םייק יאכז וא םייק הבצק לבקמ  םיפושחה לולסמה יסכנ גוסמ בוח תורגאב םיעקשומה םיסכנה רועיש טעמל לולסמה יסכנ לכ ויהי ,ליעל טרופמכ םיסכנל.יתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב "דרע"
	 



	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 יכ רהבוי קרףיעסב םיטרופמה םילולסמה הז ()א( הקספב
	1
	)
	( ,
	4
	( ,)
	6
	)
	 
	ו
	-
	 (
	7
	)
	 םיחותפ ויהי ,
	 תופרטצהל
	רנויסנפה
	 
	.הבצקה תלבקל תואכזה דעומב
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	TD
	Span
	P
	Span
	חוטיב שודיח וא תופרטצהב העקשה לולסמ
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 העקשהה ילולסמל סחיב ויתוריחב לע תלהנמה הרבחל עידוה אלו ןרקל תימע ףרטצה ףיעסב םיטרופמה
	19
	 
	 ףיעסב טרופמה ןרקב לדחמה תרירב תועקשה לולסמל תימעה ףרוצי ,ליעל
	19
	()א(
	1
	.)
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ובש תועקשהה לולסמל סחיב ויתוריחב לע עידוה אלו ןרקב ליעפ תימעכ ודמעמ תימע שדיח םרטב הרובצה ותרתי הלהונ ובש לולסמב תימעה לש הרובצה הרתיה להונת ,הרובצה ותרתי להונתודיחה דעוממ םייוציפה ביכרמל קיסעמה תודקפה יבגל טעמל ,הנורחאה םעפב ליעפ אל תימעל ךפה ש ףיעס תוארוהל םאתהב ,רחא לולסמב וא ,לדחמה תרירב לולסמב ולהוני רשא ,ךליאו
	22
	.)ב(
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	TD
	Span
	P
	Span
	העקשה ילולסמ ןיב רבעמ
	 
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 הרתיה תא וא םילומגה ימד תדקפה תא ריבעהל ,ןרקל העדוהב ,תעל תעמ ,יאשר תימע.רחא העקשה לולסמל ,הקלח וא הלוכ ,הרובצה
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ,ליעל )א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע םייוציפה ביכרמל םיפסכ דיקפהל יאשר היהי תימע לולסמל םיוסמ קיסעמ י"ע ומלושש םייוציפ יפסכ תרתי ריבעהל וא םיוסמ קיסעמ ידי לע םימלושמה:הלאמ דחא םייקתמ םא קר לדחמה תרירב לולסמ וניאש העקשה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1) ;לולסמה ותואל הרבעה וא הדקפה עוציב רשיא קיסעמה 
	(1) ;לולסמה ותואל הרבעה וא הדקפה עוציב רשיא קיסעמה 
	(1) ;לולסמה ותואל הרבעה וא הדקפה עוציב רשיא קיסעמה 
	(1) ;לולסמה ותואל הרבעה וא הדקפה עוציב רשיא קיסעמה 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)  יפסכל יאכז תימעה;יתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב םייוציפה 
	(2)  יפסכל יאכז תימעה;יתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב םייוציפה 
	(2)  יפסכל יאכז תימעה;יתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב םייוציפה 
	(2)  יפסכל יאכז תימעה;יתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב םייוציפה 




	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	 
	 יאנת אלל תואכז תימעל השבגתהו יאנת אלל תואכז לש רדסה םייוציפה יפסכ לע לח
	.ןרקב ותשקב הלבקתה וב דעומב
	 





	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	:ותבותכש הלש טנרטניאה רתאב זכורמ ףדב םסרפת תלהנמה הרבחה
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	:םיאבה םיכמסמה תא
	:םיאבה םיכמסמה תא
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1) ;העקשה ילולסמ ןיב רבעמל השקב ספוט 
	(1) ;העקשה ילולסמ ןיב רבעמל השקב ספוט 
	(1) ;העקשה ילולסמ ןיב רבעמל השקב ספוט 
	(1) ;העקשה ילולסמ ןיב רבעמל השקב ספוט 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)  עדימו תימעל תויחנה ךמסמ ילולסמ ןיב םיפסכ תרבעהב לופיט ךרוצל ונממ שרדנה.העקשה 
	(2)  עדימו תימעל תויחנה ךמסמ ילולסמ ןיב םיפסכ תרבעהב לופיט ךרוצל ונממ שרדנה.העקשה 
	(2)  עדימו תימעל תויחנה ךמסמ ילולסמ ןיב םיפסכ תרבעהב לופיט ךרוצל ונממ שרדנה.העקשה 
	(2)  עדימו תימעל תויחנה ךמסמ ילולסמ ןיב םיפסכ תרבעהב לופיט ךרוצל ונממ שרדנה.העקשה 




	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 ךותב ,תימע תשקבל ,העקשה ילולסמ ןיב םיפסכ ריבעת תלהנמה הרבחה
	3
	 
	 תלבק דעוממ םימי
	.תלהנמה הרבחב תימעה לש הניקתו האלמ השקב
	 





	 
	 
	 
	 


	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	.םיפסכה תרבעה עוציב לע תימעה תא עדיית תלהנמה הרבחה
	 






	 
	 
	 
	 
	 


	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	 
	 יפסכ ורבעוה אלו תימע רטפנ ךכל םיאכזל ומלוש אל וא הבצק ילבקמל העקשה לולסמל תימעה ורבעוי אלו ,תימעה תריטפ םרט ולהונ ובש תועקשהה לולסמב םיפסכה ולהוני ,הז ןונקתל םאתהב.רחא תועקשה לולסמל םיאתמ רטפנש תימעה לש ותדיל ךיראת םא םג ,רחא תועקשה לולסמל
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	TD
	Span
	P
	Span
	תואוולה
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 םיתימעל קינעהל תיאשר ןרקה תלהנמה הרבחה ידי לע ןמזל ןמזמ ועבקייש םיאנתב תואוולה.יתקיחתה רדסהה תוארוהל ףופכבו
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 :ותבותכש הלש טנרטניאה רתאב םסרפת תלהנמה הרבחה
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	:םיאבה םיכמסמה תא
	:םיאבה םיכמסמה תא
	 



	 
	 
	 
	 


	(1) ;ןרקהמ האוולה תלבקל םיאנת 
	(1) ;ןרקהמ האוולה תלבקל םיאנת 
	(1) ;ןרקהמ האוולה תלבקל םיאנת 
	(1) ;ןרקהמ האוולה תלבקל םיאנת 




	 
	 
	 
	 


	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	 
	 שיש םיכמסמו השקבה יולימ ןפוא ןיינעל תוארוה תוברל ,ןרקהמ האוולה תלבקל השקב ספוט
	.השקבל ףרצל
	 






	 
	 

	 
	 
	 

	 'ה קרפ
	 'ה קרפ
	 'ה קרפ
	 'ה קרפ
	 'ה קרפ
	-
	 היסנפ ןרקב םייחוטיב םייוסיכ
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	TD
	Span
	P
	Span
	חוטיב ילולסמ
	 
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 חוטיבה ילולסממ דחאב ,וירחאלש דעומ לכבו ןרקל ותופרטצה דעומב ,רוחבל יאשר תימע ןלהל( ןלהלש
	-
	 חוטיבה לולסמ:'ב חפסנב םיטרופמה ,)
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	 
	 חוטיב לולסמ
	75
	%
	 
	ו תוכנל
	-
	111%
	 
	 ליגמ םיפרטצמה םירבג טעמל( םיריאשל
	41
	 
	 )הלעמו
	 ןלהל(
	-
	 לדחמה תרירב לולסמ )
	-
	  רועישה לע דמוע תוכנל יוסיכה רועיש הז לולסמב אוהש יברמה
	75
	%
	 אוהש יברמה רועישה לע דמוע םיריאשל יוסיכה רועישו ,תופרטצה ליג לכב ,
	100
	%
	 ליג דע םיפרטצמה םירבגלו ליג לכב תופרטצמה םישנל ,
	40
	 ליגמ לחה ףרטצהש תימע .
	41
	 
	ומנ םיריאשל ולש יחוטיבה יוסיכה רועיש אהי הלעמו
	;יברמה רועישהמ ך
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	 
	 חוטיב לולסמ
	75
	%
	 
	 ליגמ םיפרטצמה םירבג טעמל( תוכנל
	41
	 
	ו )הלעמו
	-
	111%
	 
	 ליגמ םיפרטצמה םירבג טעמל( םיריאשל
	47
	 
	)הלעמו
	 
	-
	  דמוע תוכנל יוסיכה רועיש הז לולסמב אוהש יברמה רועישה לע
	75
	%
	 ליג דע םיפרטצמה םירבגלו ליג לכב תופרטצמה םישנל ,
	40
	 .
	 אוהש יברמה רועישה לע דמוע םיריאשל יוסיכה רועיש
	100
	%
	 ליג לכב תופרטצמה םישנל ,
	 ליג דע םיפרטצמה םירבגלו
	46
	 ליגמ לחה ףרטצהש תימע .
	41
	 
	 יוסיכה רועיש אהי הלעמו
	 ליגמ לחה ףרטצהש תימעו יברמה רועישהמ ךומנ תוכנל ולש יחוטיבה
	47
	 
	 רועיש םג אהי הלעמו
	אשל ולש יחוטיבה יוסיכה
	;יברמה רועישהמ ךומנ םירי
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	 
	 חוטיב לולסמ
	75
	%
	 
	 ליגמ םיפרטצמה םירבג טעמל( תוכנל
	41
	 
	ו )הלעמו
	-
	111%
	 
	 ליגמ םיפרטצמה םירבג טעמל( םיריאשל
	41
	 
	)הלעמו
	 
	-
	  דמוע תוכנל יוסיכה רועיש הז לולסמב אוהש יברמה רועישה לע
	75
	%
	 
	 אוהש יברמה רועישה לע דמוע םיריאשל יוסיכה רועישו
	100
	%
	 ,
	 ליג דע םיפרטצמה םירבגלו ליג לכב תופרטצמה םישנל תאזו
	40
	 תימע .םייוסיכה ינשל סחיב ,
	 ליגמ לחה ףרטצהש
	41
	 
	תוכנל ולש יחוטיבה יוסיכה רועיש אהי הלעמו
	 
	 רועישהמ ךומנ םיריאשלו
	;םייוסיכהמ דחא לכל סחיב יברמה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	 
	 חוטיב לולסמ
	75
	%
	 
	ו  תוכנל
	-
	41%
	 
	םיראשל
	 
	-
	  דמוע תוכנל יוסיכה רועיש הז לולסמב אוהש יברמה רועישה לע
	75
	%
	 רועישה לע דמוע םיריאשל יוסיכה רועישו ,תופרטצה ליג לכב ,
	 אוהש רתויב ךומנה
	40
	%
	;תופרטצה ליג לכב ,
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(5)
	(5)
	(5)
	(5)
	(5)
	 
	 לולסמ
	 חוטיב
	37.5
	%
	 
	ו תוכנל
	-
	111%
	 
	 ליגמ םיפרטצמה םירבג טעמל( םיראשל
	45
	 
	)הלעמו
	 
	-
	  אוהש רתויב ךומנה רועישה לע דמוע תוכנל יוסיכה רועיש הז לולסמב
	37.5
	%
	 לכב ,
	 אוהש יברמה רועישה לע דמוע םיריאשל יוסיכה רועישו תופרטצה ליג
	100
	%
	 םישנל ,
	 ליג דע םיפרטצמה םירבגלו ליג לכב תופרטצמה
	4
	4
	 ליגמ לחה ףרטצהש תימע .
	45
	 
	 אהי הלעמו
	 ;יברמה רועישהמ ךומנ םיריאשל ולש יחוטיבה יוסיכה רועיש
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(6)
	(6)
	(6)
	(6)
	(6)
	 
	 חוטיב לולסמ
	37.5
	%
	 
	ו תוכנל
	-
	41%
	 
	םיריאשל
	 
	-
	  דמוע תוכנל יוסיכה רועיש הז לולסמב אוהש רתויב ךומנה רועישה לע
	37.5
	%
	 לע דמוע םיריאשל יוסיכה רועישו ,תופרטצה ליג לכב ,
	 אוהש רתויב ךומנה רועישה
	40
	%
	;תופרטצה ליג לכב ,
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(7)
	(7)
	(7)
	(7)
	(7)
	 
	 ליג דע םישרופל חוטיב לולסמ
	61
	 ,
	75
	%
	 
	תוכנל
	 
	 ליגמ םיפרטצמה םירבג טעמל(
	41
	 
	 )הלעמו
	 
	ו
	-
	111%
	 
	 ליגמ םיפרטצמה םירבג טעמל( םיריאשל
	49
	 
	)הלעמו
	 
	-
	  תימעה הז לולסמב ליגל ועיגה דע םיריאשלו תוכנל יחוטיב יוסיכב חטובמ
	60
	 רועישה לע דמוע תוכנל יוסיכה רועיש .
	 אוהש יברמה
	75
	%
	 ,
	 ליג דע םיפרטצמה םירבגלו ליג לכב תופרטצמה םישנל
	40
	.
	 
	 יוסיכה רועיש
	ישה לע דמוע םיריאשל
	 אוהש יברמה רוע
	100
	%
	 םירבגלו ליג לכב תופרטצמה םישנל ,
	 ליג דע םיפרטצמה
	48
	 .
	 ליגמ לחה ףרטצהש תימע
	41
	 
	 ולש יחוטיבה יוסיכה רועיש אהי ,הלעמו
	ו יברמה רועישהמ ךומנ תוכנל
	 ליגמ לחה ףרטצהש תימע
	49
	 
	 יחוטיבה יוסיכה רועיש אהי ,הלעמו
	 .יברמה רועישהמ ךומנ םיריאשל ולש
	 






	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(8)
	(8)
	(8)
	(8)
	(8)
	 
	 לולסמ
	ל חוטיב
	 ןב
	 רחבנ
	תולבגומ םע
	 
	–
	 לע דמוע תוכנל יוסיכה רועיש הז לולסמב אוהש יברמה רועישה
	75
	%
	 תופרטצמה םישנל ,
	לכב
	 
	ליג
	 
	ליג דע םיפרטצמה םירבגלו
	 
	38
	 רועיש .
	 אוהש יברמה רועישה לע דמוע םיריאשל יוסיכה
	100
	%
	 םירבגלו ליג לכב תופרטצמה םישנל ,
	ליג דע םיפרטצמה
	 
	43
	חה ףרטצהש תימע .
	ליגמ ל
	 
	39
	 
	 ולש יחוטיבה יוסיכה רועיש אהי הלעמו
	ליגמ לחה ףרטצהש תימעו יברמה רועישהמ ךומנ תוכנל
	 
	44
	 
	 יוסיכה רועיש םג אהי הלעמו
	 םע רחבנ ןבל יוסיכ ףסוותי הז לולסמב ףסונב .יברמה רועישהמ ךומנ םיריאשל ולש יחוטיבה
	תולבגומ
	;
	 



	 רפסמו ומש תא ,הריחבה דעומב ,בתכב ןרקל תימעה איצמי ,הז לולסמב תימע תריחבל יאנתכ ידי לע ושרדייש יפכ ,םיפסונ םיטרפו הדיל ךיראת ,ןימ ,תולבגומה םע רחבנה ןבה לש תוהזה לולסמ וילע לוחי ,רומאכ םיטרפה תימעה ריבעה אל .ןרקה לדחמה תרירב( ףיעסב רומאכ
	 רפסמו ומש תא ,הריחבה דעומב ,בתכב ןרקל תימעה איצמי ,הז לולסמב תימע תריחבל יאנתכ ידי לע ושרדייש יפכ ,םיפסונ םיטרפו הדיל ךיראת ,ןימ ,תולבגומה םע רחבנה ןבה לש תוהזה לולסמ וילע לוחי ,רומאכ םיטרפה תימעה ריבעה אל .ןרקה לדחמה תרירב( ףיעסב רומאכ
	1
	.)
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(9)  לולסמ חוטיבישיא 
	(9)  לולסמ חוטיבישיא 
	(9)  לולסמ חוטיבישיא 
	(9)  לולסמ חוטיבישיא 


	 רוחבל יאשר תימע הז לולסמביסנפ רועישביסנפ רועישו תוכנ תיםיריאש תי  םירועישה ךותמ:ןלהל םיטרופמה
	 רוחבל יאשר תימע הז לולסמביסנפ רועישביסנפ רועישו תוכנ תיםיריאש תי  םירועישה ךותמ:ןלהל םיטרופמה
	 

	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	 
	 הלאמ דחא תוכנל יחוטיב יוסיכ יבגל
	–
	 
	37.5
	%
	 ,
	50
	%
	 ,
	62.5
	%
	 ,
	75
	%
	;
	 


	(2)
	(2)
	(2)
	 
	 הלאמ דחא םיריאשל יחוטיב יוסיכ יבגל
	–
	 
	40
	%
	 ,
	60
	%
	 ,
	80
	%
	 ,
	100
	%
	.
	 







	 רחבש יחוטיבה יוסיכה רועיש הרקמ לכב אל ,םיריאשל רחבש יחוטיבה יוסיכה רועישו תוכנלב חפסנב טרופמכ םירועישה לע ולעי
	 רחבש יחוטיבה יוסיכה רועיש הרקמ לכב אל ,םיריאשל רחבש יחוטיבה יוסיכה רועישו תוכנלב חפסנב טרופמכ םירועישה לע ולעי
	-
	(
	9
	)
	 
	תימעה לש יחוטיבה יוסיכה תליחת ליג יפל
	 
	 םות ליגו
	רחבש חוטיבה תפוקת
	.
	 

	 רחבתימעה מ דחא קררועישי ה יוסיכ ,םיריאשל וא תוכנל ,יחוטיבה רועיש וילע לוחי יוסיכה יחוטיבה יוסיכה רועיש יפל ,רחבנ אלש ,יחוטיבה ירשפאה הובגה םיאתמה ,יחוטיב יוסיכ ותואברחבש חוטיבה תפוקת םות ליגו תימעה לש יחוטיבה יוסיכה תליחת ליגל   . 
	 רחב אלתימעה  רועישבל יחוטיב יוסיכ רועישבו תוכנל יחוטיב יוסיכ ,םיריאש לולסמ וילע לוחיאכ לדחמה תרירב( ףיעסב רומ
	 רחב אלתימעה  רועישבל יחוטיב יוסיכ רועישבו תוכנל יחוטיב יוסיכ ,םיריאש לולסמ וילע לוחיאכ לדחמה תרירב( ףיעסב רומ
	1
	.)
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	TD
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	P
	Span
	חוטיבה תפוקת םות
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 םיאבה םיאליגה ןיבמ חוטיבה תפוקת םות ליג תא רוחבל יאשר תימע
	60
	 ,
	62
	 ,
	64
	 
	 וא
	67
	 
	 דבלבו
	.הבוח תשירפ ליג לע הלעי אלו הנקז תבצקל ילאמינימ תואכז ליגמ תחפי אל אוהש
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	חטובמ אל תימע לשכ תימעה תויוכז ויהי חוטיבה תפוקת םות ליגל ועיגהב  ,תאז םע .ןרקב ליג לע הלעי אל חוטיבה תפוקת םות ליגש דבלבו ןונקתה יאנתל ףופכב חוטיב שוכרל תימעה יאשר.הבוח תשירפ
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	Span
	P
	Span
	תחתפתמ תוכנ תבצק
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 תבצק קרפ תוארוהל םאתהב תוכנ תבצקל יאכז היהי םא ויפל ףסונ יחוטיב יוסיכ שוכרל יאשר תימע לש יתנש רועישב ול םלושתש תוכנה תבצק לדגות ,תוכנ
	 תבצק קרפ תוארוהל םאתהב תוכנ תבצקל יאכז היהי םא ויפל ףסונ יחוטיב יוסיכ שוכרל יאשר תימע לש יתנש רועישב ול םלושתש תוכנה תבצק לדגות ,תוכנ
	 תבצק קרפ תוארוהל םאתהב תוכנ תבצקל יאכז היהי םא ויפל ףסונ יחוטיב יוסיכ שוכרל יאשר תימע לש יתנש רועישב ול םלושתש תוכנה תבצק לדגות ,תוכנ
	2
	%
	 
	 ןלהל(
	-
	 תחתפתמ תוכנ תבצק ףופכב ,) .הז ןונקת תוארוהלו תלהנמה הרבחה רושיאל
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	Span
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	Span
	הלופכ תוכנ תבצק
	 


	Span

	 
	 
	 

	 לולכי תוכנל יחוטיבה יוסיכה ישדוח ינש ךלהמב לופכ רועישב תוכנ תבצק םולשתל ףסונ יחוטיב יוסיכ ןלהל( םינושארה הבצקה
	 לולכי תוכנל יחוטיבה יוסיכה ישדוח ינש ךלהמב לופכ רועישב תוכנ תבצק םולשתל ףסונ יחוטיב יוסיכ ןלהל( םינושארה הבצקה
	 לולכי תוכנל יחוטיבה יוסיכה ישדוח ינש ךלהמב לופכ רועישב תוכנ תבצק םולשתל ףסונ יחוטיב יוסיכ ןלהל( םינושארה הבצקה
	-
	 הלופכ תוכנ תבצק.)  יוסיכ לע רתוול יאשר אהי תימע רומאה ףא לעהלופכ תוכנ תבצקל יחוטיבה תאזו ,תלהנמה הרבחל העדוה תועצמאבובגיי אל ,רומאכ תימע רתיו . המ לחה תאזו הז יוסיכ לשב חוטיב ימד תימעהמ
	-
	 
	1
	 
	.הרבחב ותעדוה תלבק דעומל בקועה שדוחל
	 


	Span
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	Span
	P
	Span
	חוטיב שודיח וא תופרטצה תעב תימעל יחוטיב יוסיכ
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 לע הלועה הפוקת רחאל ןרקב חוטיב שדיח וא ןרקל תימע ףרטצה
	12
	 
	 ובש דעומהמ םישדוח
	 יוסיכה תויורשפאל סחיב ויתוריחב לע תלהנמה הרבחל עידוה אלו ,ןרקב ליעפ תימע תויהל קיספה
	 ןלהל( הלא םיאנתל םאתהב תימעה חטובי ,הז קרפ יפל יחוטיבה
	-
	 לדחמה תרירב לולסמ:)
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1)  יוסיכה ירועיש יחוטיבה יוסיכה תליחת ליג יפל ועבקי םיראשו תוכנל תימעה לש יחוטיבה ףיעסב רומאכ לדחמה תרירב לולסמב םיעובקה םירועישל םאתהב ,תימעה לש ונימו24()א(1 );'ב חפסנב טרופמה 
	(1)  יוסיכה ירועיש יחוטיבה יוסיכה תליחת ליג יפל ועבקי םיראשו תוכנל תימעה לש יחוטיבה ףיעסב רומאכ לדחמה תרירב לולסמב םיעובקה םירועישל םאתהב ,תימעה לש ונימו24()א(1 );'ב חפסנב טרופמה 
	(1)  יוסיכה ירועיש יחוטיבה יוסיכה תליחת ליג יפל ועבקי םיראשו תוכנל תימעה לש יחוטיבה ףיעסב רומאכ לדחמה תרירב לולסמב םיעובקה םירועישל םאתהב ,תימעה לש ונימו24()א(1 );'ב חפסנב טרופמה 
	(1)  יוסיכה ירועיש יחוטיבה יוסיכה תליחת ליג יפל ועבקי םיראשו תוכנל תימעה לש יחוטיבה ףיעסב רומאכ לדחמה תרירב לולסמב םיעובקה םירועישל םאתהב ,תימעה לש ונימו24()א(1 );'ב חפסנב טרופמה 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)  ליג לע דומעי חוטיבה תפוקת םות ליג67 .השיאלו רבגל 
	(2)  ליג לע דומעי חוטיבה תפוקת םות ליג67 .השיאלו רבגל 
	(2)  ליג לע דומעי חוטיבה תפוקת םות ליג67 .השיאלו רבגל 
	(2)  ליג לע דומעי חוטיבה תפוקת םות ליג67 .השיאלו רבגל 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	 
	 ףסונ יחוטיב יוסיכ לולכי יחוטיבה יוסיכה
	 ףיעסב רומאכ הלופכ תוכנ תבצקל
	27
	.
	 





	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ופלח םרטב ןרקב חטובמ תימעכ ודמעמ תא תימע שדיח
	12
	 
	 קיספה ובש דעומהמ םישדוח
	 חטובי ,יחוטיבה יוסיכה ףקיהל סחיב ויתוריחב לע עידוה אלו ,הנורחאה םעפב ליעפ תימע תויהל
	 .חטובמ אל תימעל ךפה םרטב ול היהש יחוטיבה יוסיכב תימעה
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	Span
	 רותיו
	יחוטיב יוסיכ לע
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 ליגל עיגהש חטובמ תימע
	 ליגל עיגהש חטובמ תימע
	 ליגל עיגהש חטובמ תימע
	60
	 
	 העדוה תועצמאב םיריאשל וא/ו תוכנל יחוטיב יוסיכ לע רתוול יאשר
	 דעומל בקועה שדוחהמ לחה חוטיב ימד תימעהמ ובגיי אל ,רומאכ חטובמ תימע רתיו .תלהנמה הרבחל
	ינעל ,חטובמ אל תימע לשכ היהי ןרקב ודמעמו ותעדוה הלבקתה ובש
	 .וילע רתיווש יחוטיבה יוסיכה ןי
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	Span
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	Span
	חטובמ תימע לש םיריאשל יחוטיב יוסיכ לע רותיו
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	(
	1
	 )
	 הז ףיעסב ןלהל( הרוה אוהש ריאש טעמל םיריאש אלל חטובמ תימע
	-
	 םיריאש יאשר ,) לע הלעת אלש הפוקת ךשמל ויריאש רובע תוומ ינוכיסל יחוטיב יוסיכ לע רתוול
	24
	 
	 םישדוח
	 הז ףיעסב ןלהל(
	-
	 רותיווה תפוקת .תלהנמה הרבחל השקב תשגה תועצמאב תאזו ) )הכנ יריאש תוברל( דבלב תוכנ ינוכיסל יחוטיב יוסיכב חטובמ תימעה היהי וז הפוקתב לע רתוול ךישממ אוה יכ עידוהל יאשר היהי תימעה ,רותיווה תפוקת םותב .רחבש לולסמבל ןיא דוע לכ ,תופסונ רותיו תופוקת ךשמל ,םיריאשל יחוטיבה יוסיכה .םיריאש ו
	 



	(
	(
	2
	 )
	 םיפוצרה חוטיבה ישדוח ,רותיוה תפוקת םותב ,םיריאשל יחוטיבה יוסיכה שודיחב
	 תייסנפל תואכז לש הרקמל הרשכאה תפוקת ןיינמב ואובי רותיוה תפוקתב םינורחאה
	םיריאש
	 
	 ןלהל( שודיחה רחאל חטובמה תימעה תריטפ ןיגב
	–
	  תפוקת תופיצר תרימשרותיוה תפוקת לשב הרשכא.)
	 

	(
	(
	3
	)
	 
	 יאשר תימע ,רומאה ףא לע
	 לוטיבב רוחבל
	 תפוקת לשב הרשכאה תפוקת תופיצר תרימש
	.רותיוה
	 

	(
	(
	4
	 ףיעס יפל רותיוה תפוקת לשב הרשכאה תפוקת תופיצר תרימש לוטיבב רחבש תימע )
	30
	()א(
	3
	 תפוקתב הרשכאה תפוקת תופיצר תרימש תא שדחל שקבמ אוה יכ ןרקל עידוהו )
	 רותיוה
	םיריאשל
	 ףיעס יפל ,
	30
	()א(
	2
	 ףיעס ןיינעל הרשכאה תפוקת הנמית ,)
	30
	()א(
	2
	 לחה )
	.רומאכ שודיחה לע העדוהה תלבק דעוממ
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ימד טעמל תוומ הרקמל יחוטיב יוסיכ לשב חוטיב ימד תימעהמ ובגיי אל ,רומאכ תימע רתיו.ותעדוה דעומל בקועה שדוחהמ לחה ,הכנכ תוומ לשב חוטיב ו יחוטיב יוסיכ לע רתיוש תימע עידוה אל יכ ןרקללטבל שקבמ אוה  תארותיוה תפוקת לשב הרשכאה תפוקת תופיצר תרימש,  םג תימעהמ ובגיי.רותיוה תפוקת לשב הרשכאה תפוקת תופיצר תרימשל חוטיב ימד
	 






	 
	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 אוה יכ תימעהמ בתכב העדוה תלהנמה הרבחב הלבקתהש וא רותיווה תפוקת המייתסהה יוסיכה לע רותיווה תא קיספהל שקבמ וא חוטיבה לולסמב חטובמ תימעה היהי ,םיריאשל יחוטיב לע העדוה הלבקתה םרטב וא רותיווה תפוקת המייתסה םרטב ול היהש ,יחוטיבה יוסיכה רועישב וא רותיווה תפוקת המייתסה ובש שדוחל בקועה שדוחב לחי חוטיבה .ןיינעה יפל ,רותיווה תקספהה תעדוה תא תלהנמה הרבחה הלביק ובש שדוחל.תימע
	 





	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 חלשת ,וז הפוקת םות ינפל םישדוח השולשמ רתוי אל ךא רותיווה תפוקת םות ינפל שדוח דע רחבי םא יכ תימעל גצוי הבו ,רותיווה תפוקת םות לע וינפב העירתמה העדוה תימעל תלהנמה הרבחה ימד ונממ ובגייו םיריאשל יחוטיב יוסיכב חטובמ היהי ,רותיווה תפוקת תא ךיראהל אלש .םאתהב חוטיב יחוטיב יוסיכ לע רותיווה תפוקת תכראה םשל עצבל תימעה לעש תולועפה העדוהב וטרופי ,ןכ ומכ.םיריאשל יחוטיב יוסיכ לע רותיווה תפוקת תכראהל ספוט ףרוצי העדוהל .םיריאשל
	 





	 
	 
	 
	 


	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 תימע יריאש תבצקל םיאכז ויריאש ויהי ,רותיווה תפוקת ךלהמב דלי ול דלונש וא אשינש תימע ךותב רטפנ תימעה םא חטובמ
	90
	 
	 תימעהש דבלבו ,ןיינעה יפל ,הדילה דעוממ וא םיאושינה דעוממ םוי
	.הריטפה דעומב חטובמ תימע היה
	 





	 
	 
	 
	 


	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	 
	 םניינעב העדוה הלביק אל תלהנמה הרבחהו םיריאשל יחוטיב יוסיכ לע רתיווש תימע יריאש ופלחו )ג( ןטק ףיעסב טרופמכ
	90
	 
	 םיאושינה דעוממ רתוי וא םימי
	 תבצקל םיאכז ויהי ,הדילה דעוממ וא
	.חטובמ אל תימע יריאש
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	Span
	גוז ןבל יחוטיב יוסיכ לע רותיו
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	(
	1
	 )
	 יחוטיב יוסיכ לע רתוול ,רחבש חוטיבה לולסמ תרגסמב ,יאשר גוז ןב אללו םידלי םע תימע
	 ןלהל( גוז ןב רובע תוומ ינוכיסל
	-
	 גוז ןבל יחוטיב יוסיכ לע הלעת אלש הפוקת ךשמל )
	24
	 
	 הז ףיעסב ןלהל( םישדוח
	-
	 רותיווה תפוקת הרבחל השקב תשגה תועצמאב תאזו ,) )הכנ יריאש תוברל( תוכנ ינוכיסל יחוטיב יוסיכב חטובמ תימעה היהי וז הפוקתב .תלהנמהיהי תימעה ,רותיווה תפוקת םותב .גוז ןבל יחוטיב יוסיכ טעמל םיריאשל יחוטיב יוסיכבו ה רותיו תופוקת ךשמל ,גוז ןבל יחוטיבה יוסיכה לע רתוול ךישממ אוה יכ עידוהל יאשר.גוז ןב ול ןיא דוע לכ ,תופסונ
	 



	(
	(
	2
	  )
	 םינורחאה םיפוצרה חוטיבה ישדוח ,רותיוה תפוקת םותב ,גוז ןבל יחוטיבה יוסיכה שודיחב
	 גוז ןבל םיריאש תייסנפל תואכז לש הרקמל הרשכאה תפוקת ןיינמב ואובי רותיוה תפוקתב
	 ןלהל( שודיחה רחאל חטובמה תימעה תריטפ ןיגב
	–
	  לשב הרשכא תפוקת תופיצר תרימשרותיוה תפוקת גוז ןבל.)
	 

	(
	(
	3
	 )
	רומאה ףא לע
	 
	 ףיעסב
	31
	()א(
	2
	)
	 תפוקת תופיצר תרימש לוטיבב רוחבל יאשר תימע ,
	.גוז ןבל רותיוה תפוקת לשב הרשכאה
	 
	 

	(4 יפל גוז ןבל רותיוה תפוקת לשב הרשכאה תפוקת תופיצר תרימש לוטיבב רחבש תימע ) ףיעס31()א(3 הרשכאה תפוקת תופיצר תרימש תא שדחל שקבמ אוה יכ ןרקל עידוהו )תבגוז ןבל רותיוה תפוק,  ףיעס יפל31()א(2הרשכאה תפוקת הנמית ,)  ףיעס ןיינעל31()א(2.רומאכ שודיחה לע העדוהה תלבק דעוממ לחה )  

	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ןבל יחוטיב יוסיכ לשב חוטיב ימד תימעהמ ובגיי אל ,גוז ןבל יחוטיב יוסיכ לע רומאכ תימע רתיו דעומל בקועה שדוחהמ לחה ,הכנכ תוומ לש הרקמב גוז ןבל יחוטיב יוסיכ לשב חוטיב ימד טעמל גוז .ותעדוה תימעו גוז ןבל יחוטיב יוסיכ לע רתיושימש תא לטבל שקבמ אוה יכ ןרקל עידוה אל תופיצר תר תפוקת תופיצר תרימשל חוטיב ימד םג תימעהמ ובגיי ,גוז ןבל רותיוה תפוקת לשב הרשכאה תפוקת.גוז ןבל רותיוה תפוקת לשב הרשכאה
	 






	 
	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	  אוה יכ תימעהמ בתכב העדוה תלהנמה הרבחב הלבקתהש וא רותיווה תפוקת המייתסההיהי ,גוז ןבל יחוטיבה יוסיכה לע רותיווה תא קיספהל שקבמ  וא חוטיבה לולסמב חטובמ תימעה לע העדוה הלבקתה םרטב וא רותיווה תפוקת המייתסה םרטב ול היהש ,יחוטיבה יוסיכה רועישב וא רותיווה תפוקת המייתסה ובש שדוחל בקועה שדוחב לחי חוטיבה .ןיינעה יפל ,רותיווה תקספה.תימעה תעדוה תא תלהנמה הרבחה הלביק ובש שדוחל
	 





	 
	 
	 

	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	ינפל שדוח דע  חלשת ,וז הפוקת םות ינפל םישדוח השולשמ רתוי אל ךא רותיווה תפוקת םות רחבי םא יכ תימעל גצוי הבו ,רותיווה תפוקת םות לע וינפב העירתמה העדוה תימעל תלהנמה הרבחה .םאתהב חוטיב ימד ונממ ובגייו גוז ןבל יחוטיב יוסיכב חטובמ היהי ,רותיווה תפוקת תא ךיראהל אלשפי ,ןכ ומכ ןבל יחוטיב יוסיכ לע רותיווה תפוקת תכראה םשל עצבל תימעה לעש תולועפה העדוהב וטרו.גוז ןבל יחוטיב יוסיכ לע רותיווה תפוקת תכראהל ספוט ףרוצי העדוהל .גוז
	 





	 
	 
	 

	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 םא חטובמ תימע יריאש תבצקל םיאכז ויריאש ויהי ,רותיווה תפוקת ךלהמב אשינש תימע ךותב רטפנ תימעה
	90
	 
	ה דעוממ םוי
	.הריטפה דעומב חטובמ תימע היה תימעהש דבלבו ,םיאושינ
	 





	 
	 
	 

	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	 
	 וניינעב העדוה הלביק אל תלהנמה הרבחהו גוז ןבל יחוטיב יוסיכ לע רתיווש תימע לש ןמלא ופלחו ,)ג( ןטק ףיעסב טרופמכ
	90
	 
	 םיריאש תבצקל יאכז היהי אל ,םיאושינה דעוממ רתוי וא םימי
	 לש ןמלאה היה ,רומאה ףא לע .ןרקהמ
	 תבצקל ןמלאה יאכז היהי ,תימעה לש דיחי ריאש רומאכ תימע
	.הז ןונקתל ףופכב חטובמ אל תימע יריאש
	 





	 
	 
	 

	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	 
	 םימותיל יחוטיבה יוסיכה רועישש ךכ ובשוחי תימעה םלשיש חוטיבה ימד ,רותיווה תפוקתב לע דומעי
	100
	%
	.
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	יחוטיבה יוסיכה יוניש
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 ףיעסב טרופמכ רחא חוטיב לולסמל רחבש חוטיבה לולסמ תא תונשל יאשר תימע
	24
	 
	 ןכו ליעל
	 הז קרפ יפל םייחוטיב םייוסיכ עורגל וא ףיסוהל
	 דבלבו ,תלהנמה הרבחל השקב תשגה תועצמאב
	 ףיעסב רומאכ חוטיבה ימד תרקת לע הלוע אל יחוטיבה יוסיכה תולעש
	39
	 
	 .הז ןונקת תוארוהל ףופכבו
	 
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 הלבקתה ובש שדוחל בקועה שדוחה לש ןושארה םויב ףקותל סנכיי יחוטיבה יוסיכה ףקיה יוניש םויב ףקותל יונישה סנכיי ,םותיח רובעל תימעה שרדנ ובש הרקמב ,רומאה ףא לע .תימעה תשקב.תלהנמה הרבחה ידי לע ותשקב הרשוא ובש שדוחל בקועה שדוחה לש ןושארה
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	אל חוטיב ילולסמ ןיב רבעמ .תימעה לש יחוטיבה יוסיכה תליחת ליג תא הנשי
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	Span
	יחוטיבה יוסיכה תליחת ליג
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 לגועמ אוהשכ ,תומלש םינשב עבקי יחוטיבה יוסיכה רועיש תרדגה ךרוצל חטובמה תימעה ליג הז ןונקתב( הלא ןיבמ רחואמה דעומב תימעה ליגל םאתהב ,הטמ יפלכ
	–
	  יוסיכה תליחת ליגיחוטיבה :)
	 




	Span

	 
	 
	 

	 
	 

	(1)  דעומ;ןרקל תופרטצהה 
	(1)  דעומ;ןרקל תופרטצהה 
	(1)  דעומ;ןרקל תופרטצהה 
	(1)  דעומ;ןרקל תופרטצהה 




	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	 
	 תלדגהל םילומג ימד םולשת תקספה רחאל חטובמ תימעכ תימעה דמעמ שודיח דעומ
	 לע הלועה הפוקתל ןרקב הרובצה הרתיה
	12
	 
	;םישדוח
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	 
	 תכישמ טעמל םיפסכ תרבעה וא םיפסכ תכישמ דעומ רחאלש הנושארה הדקפהה דעומ
	 .םייוציפ יפסכ
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	 
	 .ןרקב תימעה לש הרובצה הרתיה אולמ וא קלח לשב הנקז תבצק תלבק דעומ
	 






	 
	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 יחוטיבה יוסיכה תולע הגרח ,תימע לש יחוטיבה יוסיכה תליחת ליג יונישמ האצותכ ובש הרקמב ףיעסב רומאכ חוטיבה ימד תרקתמ
	39
	 
	 לע העדוה תימעל חלשית ,יחוטיבה יוסיכה ףקיהב יוניש לחו
	יבה יוסיכה ףקיה תנטקה
	.חטובמ אוה ובש חוטיבה לולסמל םאתהב ,יחוט
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	הרשכא תפוקת
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 ךשמל הרשכא תפוקת לוחת ,חטובמ תימעכ ןרקב ודמעמ שדיח וא ןרקל ףרטצהש תימע לע
	60
	 
	 עוריאה דעומל דעו ,רחואמה יפל ,חוטיבה שודיח וא תופרטצהה שדוחמ לחה םיפוצר חוטיב ישדוח
	 יאופר בצמ לכ וא םומ ,הלחמ ,הנואתמ עבונה הכזמ עוריא לשב לוחת רומאכ הרשכאה תפוקת .הכזמה
	וא ועריאש
	 
	 ודמעמ שודיח ינפל וא ןרקל תימעה תופרטצה דעומ ינפל ,יאופרה םרוגה תעיבק יפל ,ולחה
	 .רחואמה יפל ,ןרקב חטובמ תימעכ
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ךשמל הרשכא תפוקת לוחת ,ןרקב חוטיב שדיח וא ןרקל ףרטצהש תימע לע ,רומאה ףא לע
	12
	 
	 יפל ,חוטיבה שודיח וא תופרטצהה שדוחמ לחה םיפוצר חוטיב ישדוח
	 הכזמ עוריא לשב ,רחואמה
	.תודבאתה ןויסינ וא תודבאתהמ עבונה
	 





	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 לש הרשכא תפוקת לוחת ןרקב םילומגתה ביכרממ םיפסכ ריבעה וא ךשמש תימע לע
	60
	 
	 ,םיפסכה תרבעה וא הכישמה רחאלש ןושארה םילומגה ימד םולשת דעוממ לחה םיפוצר חוטיב ישדוח
	הכזמ עוריא לשב ,רבעוה וא ךשמנש םוכסה יבגל
	 
	.הכנ תימע תריטפ תוברל ,תימעה תריטפמ עבונה
	 





	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 ,ןלהל תוטרופמה תוליעל םאתהב ,בחרוה ןרקב ולש יחוטיבה יוסיכה ףקיהש חטובמ תימע לע ךשמל הרשכא תפוקת לוחת
	60
	 
	 דעו יחוטיבה יוסיכה בחרוה ובש דעומהמ לחה םיפוצר חוטיב ישדוח
	 ותוא יבגל לוחת הרשכאה תפוקת .הכזמה עוריאה דעומל
	 עוריא לשב ,בחרוהש יחוטיבה יוסיכב קלח
	 ינפל ,יאופרה םרוגה תעיבק יפל ,ולחה וא ועריאש יאופר בצמ לכ וא םומ ,הלחמ ,הנואתמ עבונה הכזמ
	:יחוטיבה יוסיכה תבחרה
	 





	 
	 
	 

	 
	 

	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	 
	 לע הלועה רועישב תימע לש עבוקה רכשב ילאיר לודיג
	15
	%
	 רכשב לודיגה רועיש .
	 רכשה ןיבש סחיה יפל בשוחי עבוקה
	 ךלהמב שדוח לכב עבוקה
	60
	 
	 דעומל ומדקש םישדוחה
	ב עצוממה עבוקה רכשה ןיבל הכזמה עוריאה
	-
	 
	12
	 
	;שדוח ותואל ומדקש םישדוחה
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	 
	;יחוטיבה יוסיכה רועיש תלדגה
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	 
	 ;חוטיבה תפוקת םות ליג תייחד
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	 
	;תחתפתמ תוכנ תבצק לולכיש ךכ יחוטיבה יוסיכה תלדגה
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(5)
	(5)
	(5)
	(5)
	(5)
	 
	 ךכ יחוטיבה יוסיכה תלדגה
	;הלופכ תוכנ תבצק לולכיש
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(6)
	(6)
	(6)
	(6)
	(6)
	 
	 לע רתיווש תימע יבגל ,םיריאשל יחוטיב יוסיכ םג לולכיש ךכ יחוטיבה יוסיכה תלדגה
	םיריאשל יחוטיב יוסיכ
	 
	רותיוה תפוקת לשב הרשכאה תפוקת תופיצר תרימש תא לטיבו
	,
	 
	 יפל
	 ףיעס
	30
	)א(
	 ;
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	(7)
	(7)
	(7)
	(7)
	(7)
	 
	 ,גוז ןבל יחוטיב יוסיכ םג לולכיש ךכ יחוטיבה יוסיכה תלדגה
	 יוסיכ לע רתיווש תימע יבגל
	גוז ןבל יחוטיב
	 
	גוז ןבל רותיוה תפוקת לשב הרשכאה תפוקת תופיצר תרימש תא לטיבו
	,
	 
	 יפל
	 ףיעס
	31
	)א(
	.
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	יאופר םותיח
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	:דבלב הלא םירקמב יאופר םותיח עצבל תיאשר תלהנמ הרבח
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1) ;ןרקל תופרטצה 
	(1) ;ןרקל תופרטצה 
	(1) ;ןרקל תופרטצה 
	(1) ;ןרקל תופרטצה 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2) ;ןרקב חוטיב שודיח 
	(2) ;ןרקב חוטיב שודיח 
	(2) ;ןרקב חוטיב שודיח 
	(2) ;ןרקב חוטיב שודיח 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3)  לש חטובמה רכשב ילאיר לודיג לע הלועה רועישב תימע15%; 
	(3)  לש חטובמה רכשב ילאיר לודיג לע הלועה רועישב תימע15%; 
	(3)  לש חטובמה רכשב ילאיר לודיג לע הלועה רועישב תימע15%; 
	(3)  לש חטובמה רכשב ילאיר לודיג לע הלועה רועישב תימע15%; 





	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	 
	;יחוטיבה יוסיכה רועיש תלדגה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(5)
	(5)
	(5)
	(5)
	(5)
	 
	;חוטיבה תפוקת םות ליג תייחד
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(6)
	(6)
	(6)
	(6)
	(6)
	 
	;תחתפתמ תוכנ תבצק לולכיש ךכ יחוטיבה יוסיכה תלדגה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(7)
	(7)
	(7)
	(7)
	(7)
	 
	;הלופכ תוכנ תבצק לולכיש ךכ יחוטיבה יוסיכה תלדגה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(8)
	(8)
	(8)
	(8)
	(8)
	 
	 יבגל ,םיריאשל יחוטיב יוסיכ םג לולכיש ךכ יחוטיבה יוסיכה תלדגה
	 לע רתיווש תימע
	םיריאשל יחוטיב יוסיכ
	 
	 יפל ,רותיוה תפוקת לשב הרשכאה תפוקת תופיצר תרימש תא לטיבו
	 ףיעס
	30
	)א(
	  ;
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(9) םג לולכיש ךכ יחוטיבה יוסיכה תלדגה  יוסיכ לע רתיווש תימע יבגל ,גוז ןבל יחוטיב יוסיכגוז ןבל יחוטיב  יפל ,גוז ןבל רותיוה תפוקת לשב הרשכאה תפוקת תופיצר תרימש תא לטיבו ףיעס31)א( . 
	(9) םג לולכיש ךכ יחוטיבה יוסיכה תלדגה  יוסיכ לע רתיווש תימע יבגל ,גוז ןבל יחוטיב יוסיכגוז ןבל יחוטיב  יפל ,גוז ןבל רותיוה תפוקת לשב הרשכאה תפוקת תופיצר תרימש תא לטיבו ףיעס31)א( . 
	(9) םג לולכיש ךכ יחוטיבה יוסיכה תלדגה  יוסיכ לע רתיווש תימע יבגל ,גוז ןבל יחוטיב יוסיכגוז ןבל יחוטיב  יפל ,גוז ןבל רותיוה תפוקת לשב הרשכאה תפוקת תופיצר תרימש תא לטיבו ףיעס31)א( . 
	(9) םג לולכיש ךכ יחוטיבה יוסיכה תלדגה  יוסיכ לע רתיווש תימע יבגל ,גוז ןבל יחוטיב יוסיכגוז ןבל יחוטיב  יפל ,גוז ןבל רותיוה תפוקת לשב הרשכאה תפוקת תופיצר תרימש תא לטיבו ףיעס31)א( . 




	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 השקב תוחדל תיאשר תלהנמ הרבח ,)א( ןטק ףיעס יפל ךרענש יאופר םותיח תואצותל םאתהב תיאשר ןכו ,ןרקב יחוטיבה יוסיכה תא ביחרהל וא ןרקב יחוטיב יוסיכ שדחל ,ןרקל ףרטצהל תימע לש םומ וא הנואת ,הלחמ תוברל ,יאופר בצמ לכ ,ןיינעה יפל ,ותבחרהמ וא יחוטיבה יוסיכהמ גירחהלריאש יוסיכה תבחרה וא שודיחה ,תופרטצהה דעומ ינפל ,יאופרה םרוגה תעיבק יפל ,ולחה וא וע .ןיינעה יפל ,יחוטיבה
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ועבקנש תוגרחהה וא יאופרה םותיחה ךילה תואצות לע תימעל עידות תלהנמה הרבחה דע תאזו ,הז ףיעסב טרופמכ
	30
	 
	 תימעהמ תלהנמה הרבחה השרדש םיכמסמה לכ תלבק דעוממ םימי
	 םותמ רחואי אלו יאופרה םותיחה ךילה בגא
	90
	 
	 שודיח ,תופרטצהל תימעה תשקב תלבק דעוממ םוי
	 תימעל עידוהל הלוכי הניא יכ תלהנמה הרבחה האצמ .ןיינעה יפל ,יחוטיבה יוסיכה תבחרה וא חוטיב
	 םותב רומאכ ךילהה תואצות לע
	90
	 
	 וא חוטיבה שודיחל ,תופרטצהל תימעה תשקב תלבק דעוממ םוי
	הל
	 יאופרה םותיחה ךילה תוכשמתה תודוא תימעה תא ןכדעת ,ןיינעה יפל ,יחוטיבה יוסיכה תבחר
	 .ךכל םימעטהו
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	Span
	חוטיב תכרא
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 םיאלמ םישדח השימח לש הפוקתל רמשיי ןרקב ליעפ תימע תויהל לדחש תימעל יחוטיב יוסיכ ןלהל( ליעפ תימע תויהל לדח ובש דעומהמ םיפוצרו
	-
	 חוטיב תכרא ךלהמב .) וארי הרומאה הפוקתה יוסיכה ףקיהלו עבוקה רכשל םאתהב חטובמ היהי אוהו ןיינעו רבד לכל חטובמ תימעכ תימעה תא.םילומגה ימד םולשת קספוה םרטב ול ויה רשא יחוטיבה
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ףא לע ;תימעה לש הרובצה ותרתיב םילומגתה ביכר ךותמ ובגיי חוטיבה תכרא דעב חוטיב ימד ביכרממ חוטיבה ימד תיבג םוקמב תאזו חוטיבה ימד הבוגב םוכס ןרקל דיקפהל יאשר תימע ,רומאה .םילומגתה
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 דחא ערא וב בקועה שדוחל ןושארה םויב קספת חוטיב תכרא )א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע:םדקומה יפל ,םיאבה םירקמהמ
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	 
	הרקמב
	 
	וב
	 
	ושדוח
	 
	תודקפה
	 
	ימד
	 
	םילומג
	 
	לשב
	 
	תימעה
	 
	ןרקב
	 ,
	לע
	 
	ףא
	 
	רומאה
	 
	ףיעסב
	 
	36
	(
	ג
	 )
	תכרא
	 
	חוטיבה
	 
	קספת
	 
	שדוחב
	 
	וב
	 
	ושדוח
	 
	תודקפה
	 
	ימד
	 
	םילומגה
	;
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)  לדחש רחאל ,תרחא ןרקל םיפסכ ריבעה וא םילומגתה ביכרממ םיפסכ ךשמ תימעה ;ליעפ תימע תויהל 
	(2)  לדחש רחאל ,תרחא ןרקל םיפסכ ריבעה וא םילומגתה ביכרממ םיפסכ ךשמ תימעה ;ליעפ תימע תויהל 
	(2)  לדחש רחאל ,תרחא ןרקל םיפסכ ריבעה וא םילומגתה ביכרממ םיפסכ ךשמ תימעה ;ליעפ תימע תויהל 
	(2)  לדחש רחאל ,תרחא ןרקל םיפסכ ריבעה וא םילומגתה ביכרממ םיפסכ ךשמ תימעה ;ליעפ תימע תויהל 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3)  תימעה;חוטיב תכרא רובע םולשתה יוכינ תא קיספהל השקב שיגה 
	(3)  תימעה;חוטיב תכרא רובע םולשתה יוכינ תא קיספהל השקב שיגה 
	(3)  תימעה;חוטיב תכרא רובע םולשתה יוכינ תא קיספהל השקב שיגה 
	(3)  תימעה;חוטיב תכרא רובע םולשתה יוכינ תא קיספהל השקב שיגה 




	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	 
	 תולע ןומימל תקפסמ הרובצ הרתי תימעה לש ונובשחבש םילומגתה ביכרב תמייק אל
	;יחוטיבה יוסיכה תולע יוסיכל םימולשת ריבעה אל תימעהו יחוטיבה יוסיכה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(5)
	(5)
	(5)
	(5)
	(5)
	 
	;תימעה תריטפ
	 






	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(6)
	(6)
	(6)
	(6)
	(6)
	 
	;חוטיבה תפוקת םות ליגל עיגה תימעה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(7)
	(7)
	(7)
	(7)
	(7)
	 
	 ;ןרקהמ הנקז תבצק וא האלמ תוכנ תבצק לבקל לחה תימעה
	 





	 
	 
	 

	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 ותואכז הרשוא ובש דעומב לחה חוטיבה תכרא לוחת ,תיקלח תוכנ ול העבקנ רשא תימע יבגל רכשה קלח יבגל חטובמ היהי תימעה חוטיבה תכרא תפוקתב .תיקלח תוכנ תבצק תלבקל תימעה לשאתהבו תוכנ תבצקל ולשב יאכז אל תימעהש עבוקה ךפה םרטב ול היה רשא יחוטיבה יוסיכה ףקיהל ם .ןרקב הכנל
	 





	 
	 
	 

	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 ,תחפוהש עבוקה רכשה קלח יבגלו ,ול העבקנש תוכנה תגרדב התחפה הלחש הכנ תימע יבגל יבגל חטובמ היהי תימעה חוטיבה תכרא תפוקתב .התחפהה תליחת דעומב לחה חוטיבה תכרא לוחת .הכנל ךפה םרטב ול היהש יחוטיבה יוסיכה ףקיהל םאתהבו תחפוהש עבוקה רכשה קלח
	 





	 
	 
	 

	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	 
	אוהש חוטיב תכראב תימע  ןלהל( תפסונ הפיקמ השדח היסנפ ןרקב חטובמ תימע
	-
	  ןרקהתפסונה ןרקהמ ןה הבצקב ויריאש וא תימעה תא הכזמה יחוטיב עוריא עריאו ,עבוק רכש ותוא לשב ) תוכנ תבצק ול םלושת ,תפסונה ןרקהמ ןהו ,ןיינעה יפל ,םיריאש תבצק ויריאשל םלושת וא ןרקהמ,רומאה ףא לע .דבלב הנממו ,תפסונה  ןרקהמ םיאכז דרפנב ויריאשמ דחא לכ וא תימעהש עבקנ םא ןרקב הבצקה ןיבש שרפהה ןרקהמ םהל םלושי ,ןרקהמ םיאכז םה הל הבצקהמ הכומנ הבצקל תפסונה.ןרקהמ םיאכז הל הבצקל תפסונה
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	Span
	חוטיב רדסה 

	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 תימעחטובמ  ימד תובגל תלהנמה הרבחל תורוהל יאשר חוטיב תכרא תפוקתב תימע תוברל ךרוצל ,חוטיבה ימד הבוגב םוכס ןרקל דיקפהל ןיפולחל וא הרובצה הרתיב םילומגתה ביכרממ חוטיב ןלהל( ןרקב ליעפ תימע תויהל לדח םרטב חטובמ היה ובש יחוטיבה יוסיכה ףקיה לע הרימש
	-
	  רדסהחוטיבתפוקת ךלהמב .)  היהי אוהו ןיינעו רבד לכל חטובמ תימעכ תימעה תא וארי חוטיבה רדסה.םילומגה ימד םולשת קספוה םרטב ול ויה רשא יחוטיבה יוסיכה ףקיהלו עבוקה רכשל םאתהב חטובמ
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 דע לש הפוקת ךשמב לוחי אוהו ,חוטיבה תכרא תפוקת םותמ רחואי אל השעיי חוטיב רדסה
	24
	 
	דעומהמ לחה םיפוצר םישדוח
	 
	 תופיצר תפוקתל הוושה הפוקת םות דע וא ,ליעפ תימע תויהל לדח וב
	 מ תוחפ ליעפ תימע היה םא ,הנורחאה תודקפהה
	24
	 
	 תללוכ חוטיבה רדסה תפוקת יכ רהבוי .םישדוח
	.חוטיבה תכרא תפוקת תא
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	ו )א( םינטק םיפיעסב רומאה ףא לע
	-
	 וב בקועה שדוחל ןושארה םויב קספיי חוטיב רדסה ,)ב( ערא:םדקומה יפל ,םיאבה םירקמהמ דחא
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1) הרקמב וב ושדוח תודקפה ימד םילומג לשב תימעה ןרקב ,לע ףא רומאה ףיעסב 37(ג )רדסה חוטיבה קספי שדוחב וב ושדוח תודקפה ימד םילומגה; 
	(1) הרקמב וב ושדוח תודקפה ימד םילומג לשב תימעה ןרקב ,לע ףא רומאה ףיעסב 37(ג )רדסה חוטיבה קספי שדוחב וב ושדוח תודקפה ימד םילומגה; 
	(1) הרקמב וב ושדוח תודקפה ימד םילומג לשב תימעה ןרקב ,לע ףא רומאה ףיעסב 37(ג )רדסה חוטיבה קספי שדוחב וב ושדוח תודקפה ימד םילומגה; 
	(1) הרקמב וב ושדוח תודקפה ימד םילומג לשב תימעה ןרקב ,לע ףא רומאה ףיעסב 37(ג )רדסה חוטיבה קספי שדוחב וב ושדוח תודקפה ימד םילומגה; 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)  לדחש רחאל ,תרחא ןרקל םיפסכ ריבעה וא םילומגתה ביכרממ םיפסכ ךשמ תימעה;ליעפ תימע תויהל 
	(2)  לדחש רחאל ,תרחא ןרקל םיפסכ ריבעה וא םילומגתה ביכרממ םיפסכ ךשמ תימעה;ליעפ תימע תויהל 
	(2)  לדחש רחאל ,תרחא ןרקל םיפסכ ריבעה וא םילומגתה ביכרממ םיפסכ ךשמ תימעה;ליעפ תימע תויהל 
	(2)  לדחש רחאל ,תרחא ןרקל םיפסכ ריבעה וא םילומגתה ביכרממ םיפסכ ךשמ תימעה;ליעפ תימע תויהל 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3)  תימעה;חוטיבה רדסה רובע םולשתה יוכינ תא קיספהל שקיב 
	(3)  תימעה;חוטיבה רדסה רובע םולשתה יוכינ תא קיספהל שקיב 
	(3)  תימעה;חוטיבה רדסה רובע םולשתה יוכינ תא קיספהל שקיב 
	(3)  תימעה;חוטיבה רדסה רובע םולשתה יוכינ תא קיספהל שקיב 




	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	 
	 תולע ןומימל תקפסמ הרובצ הרתי תימעה לש ונובשחבש םילומגתה ביכרב תמייק אל
	;יחוטיבה יוסיכה תולע יוסיכל םימולשת ריבעה אל תימעהו יחוטיבה יוסיכה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(5)
	(5)
	(5)
	(5)
	(5)
	 
	 ;תימעה תריטפ
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(6)
	(6)
	(6)
	(6)
	(6)
	 
	;חוטיבה תפוקת םות ליגל עיגה תימעה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(7)
	(7)
	(7)
	(7)
	(7)
	 
	 לחה תימעה
	;ןרקהמ הנקז תבצק וא האלמ תוכנ תבצק לבקל
	 






	 
	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 ןלהל( תפסונ הפיקמ השדח היסנפ ןרקב חטובמ תימע אוהש חוטיב רדסהב תימע
	-
	  ןרקהתפסונה ןרקהמ ןה הבצקב ויריאש וא תימעה תא הכזמה יחוטיב עוריא עריאו ,עבוק רכש ותוא לשב ) תוכנ תבצק ול םלושת ,תפסונה ןרקהמ ןהו ,ןיינעה יפל ,םיריאש תבצק ויריאשל םלושת וא ןרקהמ ןרקהמ םיאכז דרפנב ויריאשמ דחא לכ וא תימעהש עבקנ םא ,רומאה ףא לע .דבלב הנממו ,תפסונה ןרקב הבצקה ןיבש שרפהה ןרקהמ םהל םלושי ,ןרקהמ םיאכז םה הל הבצקהמ הכומנ הבצקל תפסונה.ןרקהמ םיאכז הל הבצקל תפסונה
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	 תנש ,וליג ,תימעה ןימל םיאתמה םדקמל םאתהב ובשוחי תוכנו תוומ ינוכיס לשב חוטיב ימד ,יחוטיבה יוסיכה רועישל םאתהבו ,ותדיל ,יחוטיבה יוסיכה תפוקת םות ליג תרתיו ,עבוקה רכשהחפסנב טרופמכ תימעה לש הרובצה תואכזהג[ ,]י[ םי
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	 תוכנ לשב חוטיב ימד[ חפסנב טרופמכ ובשוחי הלופכ תוכנו תחתפתמ]י.
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	דבלב גוז ןבל וא םיריאשל יחוטיבה יוסיכה לע רתיוש חטובמ תימע ידי לע ומלושיש חוטיב ימד רותיוה תפוקת לשב הרשכאה תפוקת תופיצר תרימש תא לטיב אלו םיפיעס יפל ,
	30
	 
	 וא
	31
	 ,ןיינעה יפל ,
	 םיפיעסב התרדגהכ רותיוה תפוקתב
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	 ,
	רומאל םאתהב
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	 ,םייחוטיבה םייוסיכה לכ ךס לשב תרבטצמה תולעהש ךכ עבקיי תימעל יחוטיבה יוסיכה ףקיה לע הלעת אל
	35
	%
	 
	 ןלהל( חוטיב ימדו לוהינ ימד יוכינ ינפל םילומגת לש יופצה רבטצמה ךסהמ
	-
	  תרקתיחוטיבה יוסיכה .)
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ינותנלו תוחנהל םאתהב תלהנמה הרבחה ידי לע בשוחת יחוטיבה יוסיכה תרקת תימעה :םיאבה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1)  ףיעס יפל תימעה לש ותריחבל םאתהב חוטיבה תפוקת םות ליג25; 
	(1)  ףיעס יפל תימעה לש ותריחבל םאתהב חוטיבה תפוקת םות ליג25; 
	(1)  ףיעס יפל תימעה לש ותריחבל םאתהב חוטיבה תפוקת םות ליג25; 
	(1)  ףיעס יפל תימעה לש ותריחבל םאתהב חוטיבה תפוקת םות ליג25; 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2) ;חוטיבה תפוקת םות דעו יחוטיבה יוסיכה תליחת ליגמ לחה תודקפהב תופיצר 
	(2) ;חוטיבה תפוקת םות דעו יחוטיבה יוסיכה תליחת ליגמ לחה תודקפהב תופיצר 
	(2) ;חוטיבה תפוקת םות דעו יחוטיבה יוסיכה תליחת ליגמ לחה תודקפהב תופיצר 
	(2) ;חוטיבה תפוקת םות דעו יחוטיבה יוסיכה תליחת ליגמ לחה תודקפהב תופיצר 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3)  לודיג יתנש לש רועישב תימעה לש רכשב2% ; 
	(3)  לודיג יתנש לש רועישב תימעה לש רכשב2% ; 
	(3)  לודיג יתנש לש רועישב תימעה לש רכשב2% ; 
	(3)  לודיג יתנש לש רועישב תימעה לש רכשב2% ; 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(4) ;תימעה לש חטובמה רכשה בשוחמ ויפל םילומגה ימד רועיש 
	(4) ;תימעה לש חטובמה רכשה בשוחמ ויפל םילומגה ימד רועיש 
	(4) ;תימעה לש חטובמה רכשה בשוחמ ויפל םילומגה ימד רועיש 
	(4) ;תימעה לש חטובמה רכשה בשוחמ ויפל םילומגה ימד רועיש 
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	 ךס בושיחב
	 ןוויהה תיביר ,חוטיבה תפוקת ךרואל םייופצה חוטיבה ימדו תודקפהה
	 ףיעסב טרופמכ תיביטקפאה תילאירה האושתה רועיש לע דומעת
	110
	 
	.הז ןונקתל
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	 ,רומאה ףא לע .ןרקב תימעה ןובשחב םילומגתה ביכרמל םילומגה ימד ךותמ ומלושי חוטיב ימד םלשל יאשר תימע םיפיעס יפל חוטיב ימד
	36
	-
	37
	 
	 וא הרובצה הרתיב םילומגתה ביכרמ ךותמ םג
	.חוטיבה ימד הבוגב ןרקל חוטיבה תולע םולשת תועצמאב
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	 תימעה ףרוצ ,רומאה ףא לע .רומאכ חוטיבה שדוחב וכוני םיוסמ חוטיב שדוח לשב חוטיב ימד ףיעס תוארוה יפל
	13
	()ב(
	3
	 תפוקת לשב חוטיבה ימד ,הז ןונקתל )
	 ימד םולשת דעומל המדקש חוטיבה
	.שדוח ותוא דעב חוטיבה ימדל ףסונב הנושארל םילומגה ימד ודקפוה וב שדוחב וכוני םילומגה
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	 .דבלב ,ןרקב חטובמ תימע אוה דוע לכ תימעהמ וכוני חוטיב ימד
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	 הנקז תבצק
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	הנקז תבצק תלבקל תואכז רבדב העדוה
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	 ועיגה ינפל םישדוח השיש אל תימע לש ועיגה ינפל וא חוטיבה תפוקת םות ליגל חטובמ תימע לש ול וגצוי הבש העדוה תימעל תלהנמה הרבחה חלשת ,ןיינעה יפל ,הבוח תשירפ ליגל חטובמ םימולשת תפוקת ,תואבצק ןוויה :תוברל ,הנקז תבצק תלבק ןיינעל וינפב תודמועה תויורשפאהצק ירועיש ,ירעזמ הבצק םוכס ,םיחטבומ למג תפוקל םיפסכ תרבעה ,השירפ תייחד ,םיריאשל הב לוהינ ימד תוברל ,רנויסנפכ םלשל יופצש לוהינה ימד ,םייחוטיבה םייוסיכה תקספה לע העדוה ,תרחא ףיעסל םאתהב םומינימ תבצקמ הכומנ הבצק לשב םיפסונ
	 ועיגה ינפל םישדוח השיש אל תימע לש ועיגה ינפל וא חוטיבה תפוקת םות ליגל חטובמ תימע לש ול וגצוי הבש העדוה תימעל תלהנמה הרבחה חלשת ,ןיינעה יפל ,הבוח תשירפ ליגל חטובמ םימולשת תפוקת ,תואבצק ןוויה :תוברל ,הנקז תבצק תלבק ןיינעל וינפב תודמועה תויורשפאהצק ירועיש ,ירעזמ הבצק םוכס ,םיחטבומ למג תפוקל םיפסכ תרבעה ,השירפ תייחד ,םיריאשל הב לוהינ ימד תוברל ,רנויסנפכ םלשל יופצש לוהינה ימד ,םייחוטיבה םייוסיכה תקספה לע העדוה ,תרחא ףיעסל םאתהב םומינימ תבצקמ הכומנ הבצק לשב םיפסונ
	 ועיגה ינפל םישדוח השיש אל תימע לש ועיגה ינפל וא חוטיבה תפוקת םות ליגל חטובמ תימע לש ול וגצוי הבש העדוה תימעל תלהנמה הרבחה חלשת ,ןיינעה יפל ,הבוח תשירפ ליגל חטובמ םימולשת תפוקת ,תואבצק ןוויה :תוברל ,הנקז תבצק תלבק ןיינעל וינפב תודמועה תויורשפאהצק ירועיש ,ירעזמ הבצק םוכס ,םיחטבומ למג תפוקל םיפסכ תרבעה ,השירפ תייחד ,םיריאשל הב לוהינ ימד תוברל ,רנויסנפכ םלשל יופצש לוהינה ימד ,םייחוטיבה םייוסיכה תקספה לע העדוה ,תרחא ףיעסל םאתהב םומינימ תבצקמ הכומנ הבצק לשב םיפסונ
	52
	 
	 תורשפאה יבגל רבסה ,הז ןונקתל
	שירפ ליגל דע חוטיבה תפוקת םות ליג תייחדל
	 תלבק ךילה לע רבסה העדוהה לולכת ןכ ומכ .הבוח ת
	:ותבותכש תלהנמה הרבחה לש טנרטניאה רתאב ףדל הינפהו ,הנקזה תבצק
	 
	 

	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
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	 תימעה ינפב תודמועה תויורשפאה רבדב טוריפו השירפה ךילהל םיעגונה םיספטה תא אוצמל ןתינ ובש.הז ףיעסב טרופמכ ,השירפ תארקל 
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	 ,רתוי רחואמ דעוממ וא הנקז תבצקל ילאמינימה תואכזה ליגמ לחה הנקז תבצק תלבקל יאכז תימע םאתהב.ותריחבל
	 ,רתוי רחואמ דעוממ וא הנקז תבצקל ילאמינימה תואכזה ליגמ לחה הנקז תבצק תלבקל יאכז תימע םאתהב.ותריחבל
	 ,רתוי רחואמ דעוממ וא הנקז תבצקל ילאמינימה תואכזה ליגמ לחה הנקז תבצק תלבקל יאכז תימע םאתהב.ותריחבל
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	הנקז תבצק תלבקל השקב
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	 תבצק לבקל ליחתהל שקבמ אוה ובש דעומה תא תימעה ןייצי הנקז תבצק תלבקל השקבב םיפיעסב תוטרופמה תויורשפאה ןיינעל ותריחב תאו הנקז
	47
	-
	51
	 
	;ןלהל
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	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 הרבחה לש טנרטניאה רתאב םסרופמה ספוטה תועצמאב שגות הנקז תבצק תלבקל השקב:ותבותכש 
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	(ג)
	 
	 ךותב הנקז תבצק תלבקל השקבה תלבק לע רושיא תימעל חלשת תלהנמה הרבחה
	7
	 
	 םימי
	 תלבק דעוממ
	 לככ ,תימעה תשקבב תורסחה תופסונ תואתכמסא וא עדימ תשקב לולכי אוהו ותשקב
	;ויהיש
	 





	 
	 
	 

	(ד)
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	(ד)
	(ד)
	 
	 ךותב הנקז תבצק תלבקל תימע לש ותשקב תא רשאת תלהנמה הרבחה
	10
	 
	 תלבק םוימ םימי
	.ןיקתו אלמ אוהשכ ,הנקז תבצק תלבקל השקבה ספוט
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	קז תבצק תלבקל השקב שיגהש תימע יבגל יכ רהבוי קפס רסה ןעמל דעומ ינפל רטפנו הנ אל תימע יבגל וא חטובמ תימע יבגל תויטנוולרה תוארוהה ולוחי ,הנקז תבצק תלבקל ןושארה תואכזה.הנקז תבצק תלבקל ותשקב הרשוא םא ףא תאזו ,ותריטפ דעומב תימעה דמעמל םאתהב חטובמ
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	(ו)
	 
	.ותריחב תא תונשל רנויסנפה יאשר היהי אל ,הנושארה הנקזה תבצק תלבק רחאל
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	:הלא ןיבמ רחואמה היהי הנקז תבצק תלבקל ןושארה תואכזה דעומ
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	ה
	-
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	 רחאל לח הז דעומש דבלבו ,הנקז תבצק תלבקל השקבב תימעה ןייצש שדוחל
	.תלהנמה הרבחה ידי לע השקבה רושיא
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	 םאתהב הנקז תבצק תלבקל תואכזה רושיא דעומל בקועה שדוחל
	 ףיעסל
	43
	.)ד(
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	ףסונב לע רומאה ףיעסב (א ,)דעומב תשגה השקבה תלבקל תבצק הנקז ,יאשר תימעה שקבל םולשת ףסונ לש שדוח דע השולש ישדוח הבצק דעב םישדוחה ומדקש דעומל תואכזה ןושארה תלבקל תבצק הנקז (ןלהל" :הפוקת תפסונ ימולשתל הבצק )"דבלבו וליגש שדוחב ןושארה הפוקתב תפסונה ימולשתל הבצק ,אל היהי ךומנ ליגמ תואכזה ילמינימה תבצקל הנקז.
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	 תואכזה דעומל םדוקה םויל תנכדועמה הרובצה הרתיה תקולח ידי לע בשוחת הנקזה תבצק[ חפסנב טרופמה הנקז תבצקל הרמהה םדקמב ,הנקז תבצק תלבקל ןושארה]ה   םאתהב עבקייש ןלהל( םיאבה םינתשמל
	-
	 הבצק םדקמל תימעה ינותנ:)
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	 רנויסנפה יטרפ
	-
	  תנש ,הנקז תבצק תלבקל ןושארה תואכזה דעומב רנויסנפה לש וליג;ונימו ותדיל
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	 גוזה ןב יטרפ
	-
	  תבצק תלבקל ןושארה תואכזה דעומב רנויסנפה לש גוזה ןב לש וליג ונימ ,ותדיל תנש ,הנקז ףופכב רנויסנפה לש ותריטפ רחאל יאכז היהי ול הבצקה רועישו ףיעס תוארוהל םאתהבו הנקז תבצק תלבקל השקבב רנויסנפה תוריחבל
	48
	 רנויסנפ יבגל .
	 גוזה ינבמ דחא לכ יטרפל םאתהב הבצקל הרמהה םדקמ בשוחי דחא גוז ןבמ רתוי ול שיש
	גוזה ינבמ דחא לכל תימעה רחבש הבצקה רועישל םאתהבו
	.
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	 
	 םידליה יטרפ
	-
	  ,הנקז תבצק תלבקל ןושארה תואכזה דעומב רנויסנפה ידלי לש םליגרנויסנפה לש ותריטפ רחאל םיאכז ויהי הל הבצקה רועישו ,םתדיל תנש
	 
	 תוריחבל ףופכב
	 ףיעס תוארוהל םאתהבו הנקז תבצק תלבקל השקבב רנויסנפה
	49
	;
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	 
	שקבב הב רחב תימעהש לככ םיחטבומ םימולשת תפוקת
	 הנקז תבצק תלבקל ה
	 ףיעס תוארוהל םאתהבו
	50
	 ;
	 





	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	לע ףא רומאה ףיעסב (א )ליעל ,בושיח תבצק הנקזה תימעל רחבש הפוקתב תפסונ לש ימולשת הבצק רומאכ ףיעסב 
	44
	(
	ב
	 ,)
	השעי
	 
	לע
	 
	ידי
	 
	תקולח
	 
	הרתיה
	 
	הרובצה
	 
	תנכדועמה
	 
	םויל
	 
	םדוקה
	 
	דעומל
	 
	תואכזה
	 
	ןושארה
	 
	תלבקל
	 
	תבצק
	 
	הנקז
	 ,
	םדקמב
	 
	הרמהה
	 
	תבצקל
	 
	הנקז
	 
	טרופמכ
	 
	ףיעסב
	 
	(
	א
	 ,)
	אוהשכ
	 
	לדגומ
	 
	רפסמב
	 
	םישדוחה
	 
	שקיבש
	 
	תימעה
	 
	הפוקתב
	 
	תפסונה
	 
	ימולשתל
	 
	הבצקה
	 
	הלדגהו
	 
	וז
	 
	תנווהמ
	 
	שדוחב
	 
	דחא
	.
	 





	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 תואכזה דעומב ויהיש יפכ ןונקתה תוארוהל םאתהב היהי הנקזה תבצק בושיח קפס רסה ןעמל.הנקז תבצק תלבקל ןושארה
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	TD
	Span
	P
	Span
	הנקזה תבצק ןוכדעו םולשת
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	תבצק הנקזה םלושת םיאכזל דע םויל ישילשה לש לכ שדוח ,לשב שדוחה םדוקה ,לחה שדוחהמ בקועה דעומל תואכזה ןושארה תלבקל תבצק הנקז טרופמכ ףיעסב 
	44
	 
	(
	ןלהל
	" :
	דעומ
	 
	םולשתה
	 
	ןושארה
	 
	לש
	 
	תבצק
	 
	הנקזה
	 ,)"
	דעו
	 
	שדוחל
	 
	בקועה
	 
	שדוחל
	 
	וב
	 
	רטפנ
	 
	לבקמ
	 
	הבצקה
	 .
	תימע
	 
	רחבש
	 
	הפוקתב
	 
	תפסונ
	 
	לש
	 
	ימולשת
	 
	הבצק
	 ,
	רומאכ
	 
	ףיעסב
	 
	44
	(
	ב
	 ,)
	םלושי
	 
	ול
	 
	םולשתה
	 
	ףסונה
	 
	דעב
	 
	הפוקתה
	 
	תפסונה
	 
	לש
	 
	ימולשת
	 
	הבצקה
	 ,
	דעומב
	 
	םולשתה
	 
	ןושארה
	 
	לש
	 
	תבצק
	 
	הנקזה
	 ,
	טרופמכ
	 
	ףיעסב
	 
	הז
	.
	  .
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	.הריטפה םויל רשק אלל ,האולמב םלושת הריטפה שדוח לשב הבצק
	 





	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 תוארוהב עבקנש יפכ דדמה יוניש רועישל םאתהב ןכדועת הנקזה תבצק יתקיחתה רדסהה.םיתימע תויוכז ןוכדעו בושיח קרפב הז ןיינעל תועובקה תוארוהבו
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	TD
	Span
	P
	Span
	הרובצה הרתיה ןמ קלח רובע הנקז תבצק תלבק
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 תא ריתוהלו ,הבצקל ונובשחב הרובצה הרתיהמ קלח קר רימהל יאשר ,הנקזל שרופה תימע.ןרקב הרובצ הרתיכ רתונה קלחה
	 




	Span


	 
	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 תוארוה ולוחי רומאכ תימע לע תוארוההו ,הנקזה תבצקל עגונה לכב ,רנויסנפל תועגונה ןונקתה.ונובשחב הרתונש הרובצה הרתיל עגונה לכב ,תימעל תועגונה
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	TD
	Span
	P
	Span
	רנויסנפ לש גוז ןבל םיריאש תבצק
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 תבצק לבקי ,הנקז תבצק תלבקל השקבה תשגה דעומב גוז ןב ול ןיאש הנקזל שרופה תימע גוז ןב יריאש תבצקל חוטיב אלל הנקז.רנויסנפ לש
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 תרגסמב רחבי ,הנקז תבצק תלבקל השקבה תשגה דעומב גוז ןב ול שיו הנקזל שרופה תימע .ותומ רחאל ןמלאל םלושיש ולש הנקזה תבצק ךותמ הבצקה רועיש תא הנקז תבצק תלבקל השקבה ינבמ דחא לכל םלושיש הבצקה רועיש תא השקבה תרגסמב רחבי דחא גוז ןבמ רתוי ול שיש תימעזה .גו
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	מ תחפי אל הז ףיעסל םאתהב תימעה רחבש גוז ןבל הבצקה רועיש
	-
	 
	30
	%
	 
	 הל הנקזה תבצקמ
	 .יאכז אוה
	 





	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 לע הלעי אל )םידליו גוז ןב( ויריאשל םלושיש רחבי תימעהש םיריאשה תואבצק ירועיש ךס
	100
	%
	 
	.יאכז אוה הל הנקזה תבצקמ
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	TD
	Span
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	Span
	רנויסנפ לש םידליל םיריאש תבצק
	 


	Span

	 
	 
	 

	 הנקזל שרופה תימע תא חטבל הנקז תבצק תלבקל השקבה תרגסמב רוחבל יאשר היהי ,םידלי ול שיש.הז ןונקת יפל םיריאשכ םירדגומ םה דוע לכו ותומ רחאל םהל םלושתש הבצקב וידלי 
	 הנקזל שרופה תימע תא חטבל הנקז תבצק תלבקל השקבה תרגסמב רוחבל יאשר היהי ,םידלי ול שיש.הז ןונקת יפל םיריאשכ םירדגומ םה דוע לכו ותומ רחאל םהל םלושתש הבצקב וידלי 

	Span

	TR
	TD
	Span
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	LI
	LBody
	Span
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	TD
	Span
	P
	Span
	םיחטבומ םימולשת תפוקת תללוכה הנקז תבצק
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 ,םיחטבומ םימולשת תפוקתב הנקז תבצק תלבקל השקבה דעומב רוחבל יאשר תימע דבלבו לע הלעי אל םיחטבומה םימולשתה תפוקת םותב וליגש
	87
	 
	 ךלהמב תוכנ תבצק תלבקל יאכז היה אלשו
	24
	 
	.השקבה תשגה דעומל ומדקש םישדוחה
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ןיב םיחטבומה םימולשתה תא קלחל שקבמ אוה דציכ הנקז תבצק תלבקל השקבב ןייצי תימע םיריאש רדעהבו םיראשה
	-
	  לכוי רנויסנפה .םיבטומה ןיב תומש תא וא תשקובמה הקולחה תא תונשל.תע לכב םיבטומה
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ,ויבטומ םיאכז ויהי ,םיריאש ול ןיאו םיחטבומה םימולשתה תפוקת םות ינפל רנויסנפ רטפנ םיבטומ רדעיהבו
	-
	  ,ימעפ דח םולשתב תורתונה תואבצקה לש ןווהמה ןמוכס תא ןרקהמ לבקל ,וישרויולשתה שדוחב הנקזה תבצק תלפכמל הוושה ןוויה םדקמב רנויסנפה לש ותריטפ םרט ןורחאה ם[ חפסנב טרופמה]ז .םיחטבומה םימולשתה תפוקת םותל דע ורתונש םולשתה ישדוח רפסמל םאתהב
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	TD
	Span
	P
	Span
	הנקז תבצק ןוויה
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 אוה הל הנקזה תבצק לש קלחה ןוויהב ,הנקז תבצק תלבקל השקבה דעומב רוחבל יאשר תימע טרופיש יפכ ,ןידל םאתהב יאכז:ןלהל
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	 
	 ירעזמה הבצקה םוכס לע הלועה הבצקה קלח לש ןוויה
	-
	  הווש היהי ןווהמה םוכסה;הבצקה הבשוח ויפל הרמהה םדקמב ןווהל תימעה שקיבש הבצקה םוכס תלפכמל
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)  דע לש ןוויה25%  דע לש הפוקת ךשמל הבצקה ךסמ5  תבצק םוכסש דבלבו ,םינש הווש וא ירעזמה הבצקה םוכסמ ךומנ הנקזה:הלא לכ תלפכמל הווש היהי ןווהמה םוכסה .ול 
	(2)  דע לש ןוויה25%  דע לש הפוקת ךשמל הבצקה ךסמ5  תבצק םוכסש דבלבו ,םינש הווש וא ירעזמה הבצקה םוכסמ ךומנ הנקזה:הלא לכ תלפכמל הווש היהי ןווהמה םוכסה .ול 
	(2)  דע לש ןוויה25%  דע לש הפוקת ךשמל הבצקה ךסמ5  תבצק םוכסש דבלבו ,םינש הווש וא ירעזמה הבצקה םוכסמ ךומנ הנקזה:הלא לכ תלפכמל הווש היהי ןווהמה םוכסה .ול 
	(2)  דע לש ןוויה25%  דע לש הפוקת ךשמל הבצקה ךסמ5  תבצק םוכסש דבלבו ,םינש הווש וא ירעזמה הבצקה םוכסמ ךומנ הנקזה:הלא לכ תלפכמל הווש היהי ןווהמה םוכסה .ול 




	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	[ חפסנב טרופמה ןוויהה םדקמו
	1
	]
	 םהיפלש תימעה ינותנל םאתהב עבקייש ,
	;ןוויהה תפוקתלו הנקזה תבצק הבשוח
	 





	 
	 
	 

	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	;תימעה תריחבל םאתהב ןוויהה רועיש
	 






	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 רחאלו ,הז ףיעסל םאתהב ןוויה עציב אלמלא הל יאכז היהש הנקזה תבצק ןוויהה( ןטק ףיעסל םאתהב
	1
	.עצובש לככ ,ליעל )
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	( ןטק ףיעסל םאתהב ןוויהב רוחבל יאשר היהי תימע
	( ןטק ףיעסל םאתהב ןוויהב רוחבל יאשר היהי תימע
	( ןטק ףיעסל םאתהב ןוויהב רוחבל יאשר היהי תימע
	2
	 םלתשהל היופצש הנקזה תבצק םא םג ,)
	( הקספל םאתהב ןוויה רחאל ול
	1
	.ירעזמה הבצקה םוכסל הווש )
	 



	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	;הנושארה הנקזה תבצק םולשת דעומב רנויסנפל םלושי ןווהמה םוכסה
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 רנויסנפו ,הקלח וא הלוכ ,הז ףיעס יפל הבצק ןוויהל השקבהמ וב רוזחל יאשר היהי אל רנויסנפ .הנושארה הנקזה תבצק םולשת דעומ רחאל ,הבצק ןוויהל השקב שיגהל לכוי אל
	 





	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 ןוויה עציב אלמלא הל יאכז היהש הנקזה תבצק תא רנויסנפה לבקי ןוויהה תפוקת ךלהמבמ איהשכ ,הז ףיעסל םאתהב.ןוויהה רועישב תתחפו
	 





	 
	 
	 
	 


	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 יפל יאכז היה הלש הנקזה תבצק אולמ תא רנויסנפל ןרקה םלשת ןוויהה תפוקת םותמ לחה.ןוויהה אלמלא ,ןונקתה תוארוה
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	TD
	Span
	P
	Span
	םומינימ תבצק
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 הכומנ יאכז אוה הל הנקזה תבצקו הנקזל שרופה תימעמ תובגל תיאשר תלהנמה הרבחה דע לש רועישב לוהינ ימד ,םומינימה תבצקמ
	6
	%
	 
	 הבצקה ןיבל םומינימה תבצק םוכס ןיבש שרפההמ
	 םדקמ וב דעומל דע הבצקה תלבק דעומ תא תוחדל יאשר תימע ,קפס רסה ןעמל .יאכז אוה הל
	 םוכס וא הבצקל הרמהה
	 לע הלועה וא הוושה םוכסב הנקז תבצק לבקל ול רשפאי הרובצה הרתיה
	  .םומינימ תבצק
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 לעו םומינימ תבצקמ הכומנה הבצק לשב לוהינה ימד לע תימעל עידות תלהנמה הרבחה .הבצקה תלבק דעומ תא תוחדל וינפב תדמועה תורשפאה
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	Span
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	םילומג ימד תדקפה ךשמה
	 


	Span

	 
	 
	 

	 וא חוטיבה תפוקת םות ליגל עיגהש רחאל םג ןרקל םילומג ימד דיקפהלו ךישמהל יאשר היהי תימע .הנקז תבצק לבקל לחהש רחאל םגו ,הבוח תשירפ ליגל 
	 וא חוטיבה תפוקת םות ליגל עיגהש רחאל םג ןרקל םילומג ימד דיקפהלו ךישמהל יאשר היהי תימע .הנקז תבצק לבקל לחהש רחאל םגו ,הבוח תשירפ ליגל 

	Span


	 
	 

	 
	 
	 

	 'ז קרפ
	 'ז קרפ
	 'ז קרפ
	 'ז קרפ
	 'ז קרפ
	-
	 רנויסנפ יריאש
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	רנויסנפ יריאש תבצק תלבקל תואכז
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 םיאכז ויהי ויראשש ךכ הבשוח ותבצקו רטפנש רנויסנפ לש ויראש םיאכז ויהי ,םיריאש תבצקל.הז קרפ תוארוהל םאתהב םיראש תבצק תלבקל ותריטפ םע
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 גוזה ינב םא ערגית אל רנויסנפ לש ותריטפ רחאל ריאש תבצק תלבקל גוז ןב לש ותואכזיטופיש וצ וא ןיד קספב תרחא עבקנ םא אלא ,הנקז תבצק לבקל לחהש רחאל ושרגתה
	.
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	תואכזה תפוקת
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 תואכזה דעומה אהי רנויסנפ יריאש תבצק תלבקל ןושארה
	-
	1
	 
	 שדוחל בקועה שדוחב שדוחל
	.רנויסנפה לש ותריטפ
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	:הלא ןיבמ םדקומה היהי רנויסנפ יריאש תבצק תלבקל תואכזה םות
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	 
	 ןמלא יבגל
	-
	 ;שדחמ אשינ םא ףאו ,ותריטפ שדוחל ןורחאה םויה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	 
	 ןמלא םניאש םיריאש יבגל
	-
	 תויהל ולדח וב שדוחה םותב .הז ןונקת יפל םיריאש
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	:ותבותכש הלש טנרטניאה רתאב זכורמ ףדב םסרפת תלהנמה הרבחה
	:ותבותכש הלש טנרטניאה רתאב זכורמ ףדב םסרפת תלהנמה הרבחה
	:ותבותכש הלש טנרטניאה רתאב זכורמ ףדב םסרפת תלהנמה הרבחה
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	 :םיאבה םיכמסמה תא
	 :םיאבה םיכמסמה תא
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1)  תוסחייתה תוברל רנויסנפ יריאש תבצק תלבקל העיבתב לופיטה ךילה טרופי וב ךמסמ;התמלשהל דעו התשגה דעוממ העיבתב לופיטל םינמז תוחולל 
	(1)  תוסחייתה תוברל רנויסנפ יריאש תבצק תלבקל העיבתב לופיטה ךילה טרופי וב ךמסמ;התמלשהל דעו התשגה דעוממ העיבתב לופיטל םינמז תוחולל 
	(1)  תוסחייתה תוברל רנויסנפ יריאש תבצק תלבקל העיבתב לופיטה ךילה טרופי וב ךמסמ;התמלשהל דעו התשגה דעוממ העיבתב לופיטל םינמז תוחולל 
	(1)  תוסחייתה תוברל רנויסנפ יריאש תבצק תלבקל העיבתב לופיטה ךילה טרופי וב ךמסמ;התמלשהל דעו התשגה דעוממ העיבתב לופיטל םינמז תוחולל 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2) הלועפה ןפוא רבדב תויחנה ךמסמ  תמישרו עדימה טוריפ תוברל ריאשהמ שרדנה;העיבתב לופיטה ךרוצל םישרדנה םיכמסמה 
	(2) הלועפה ןפוא רבדב תויחנה ךמסמ  תמישרו עדימה טוריפ תוברל ריאשהמ שרדנה;העיבתב לופיטה ךרוצל םישרדנה םיכמסמה 
	(2) הלועפה ןפוא רבדב תויחנה ךמסמ  תמישרו עדימה טוריפ תוברל ריאשהמ שרדנה;העיבתב לופיטה ךרוצל םישרדנה םיכמסמה 
	(2) הלועפה ןפוא רבדב תויחנה ךמסמ  תמישרו עדימה טוריפ תוברל ריאשהמ שרדנה;העיבתב לופיטה ךרוצל םישרדנה םיכמסמה 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3)  יולימ ןפוא ןיינעל תוארוה תוברל ןרקהמ רנויסנפ יריאש תבצק תלבקל העיבת ספוט;ספוטה 
	(3)  יולימ ןפוא ןיינעל תוארוה תוברל ןרקהמ רנויסנפ יריאש תבצק תלבקל העיבת ספוט;ספוטה 
	(3)  יולימ ןפוא ןיינעל תוארוה תוברל ןרקהמ רנויסנפ יריאש תבצק תלבקל העיבת ספוט;ספוטה 
	(3)  יולימ ןפוא ןיינעל תוארוה תוברל ןרקהמ רנויסנפ יריאש תבצק תלבקל העיבת ספוט;ספוטה 
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	(א)
	(א)
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	(א)
	(א)
	 
	 רשא םיריאש תבצק תלבקל העיבת תלהנמה הרבחל שיגי רנויסנפ ריאש םיכמסמה תא לולכת:םיאבה
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1) ;םיריאש תבצק תלבקל העיבת ספוט 
	(1) ;םיריאש תבצק תלבקל העיבת ספוט 
	(1) ;םיריאש תבצק תלבקל העיבת ספוט 
	(1) ;םיריאש תבצק תלבקל העיבת ספוט 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)  ;רנויסנפה לש הריטפ תדועת 
	(2)  ;רנויסנפה לש הריטפ תדועת 
	(2)  ;רנויסנפה לש הריטפ תדועת 
	(2)  ;רנויסנפה לש הריטפ תדועת 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	 
	לע תושרדנה תופסונ תואתכמסא וא עדימ
	-
	 תוארוהל ףופכב לכהו תלהנמה הרבחה ידי.יתקיחתה רדסהה
	 





	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ךותב ריאשל בתכב בישת תלהנמה הרבחה
	7
	 
	 ןטק ףיעסב רומאכ ותעיבת תלבק דעוממ םימי
	   
	:םיאבה םיאשונה יבגל טרפתו )א(
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1) ;ריאשה תעיבת תלבק רושיא 
	(1) ;ריאשה תעיבת תלבק רושיא 
	(1) ;ריאשה תעיבת תלבק רושיא 
	(1) ;ריאשה תעיבת תלבק רושיא 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2) ;ויהיש לככ ,ריאשה תעיבתב תורסחה תופסונ תואתכמסא וא עדימ תשקב 
	(2) ;ויהיש לככ ,ריאשה תעיבתב תורסחה תופסונ תואתכמסא וא עדימ תשקב 
	(2) ;ויהיש לככ ,ריאשה תעיבתב תורסחה תופסונ תואתכמסא וא עדימ תשקב 
	(2) ;ויהיש לככ ,ריאשה תעיבתב תורסחה תופסונ תואתכמסא וא עדימ תשקב 





	 
	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ריאשה תעיבת הנושארל הלבקתה וב דעומה היהי םיריאש תבצק תלבקל העיבתה תלבק דעומ י"ע שקבתהש ףסונה עדימה לבקתה וב דעומה וא ,תלהנמה הרבחב רחואמה ,תלהנמה הרבחה.םהינבמ
	 





	 
	 
	 

	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
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	 ךותב ריאשה תעיבתל בתכב בישת תלהנמה הרבחה
	10
	 
	 תלבקל העיבתה תלבק דעוממ םימי
	.ותעיבת התחדנ וא הלבקתנ םא ול עידותו םיריאש תבצק
	 





	 
	 
	 

	(ה)
	(ה)
	(ה)
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	(ה)
	 
	 רושיאה בתכמב טרפת ,םיריאש תבצק תלבקל ריאשה תעיבת תא תלהנמה הרבחה הרשיארנויסנפה לש הנקזה תבצק םוכס תא  םוכס ,ריאש ותואל יטנוולרה הבצקה רועיש תא ,ותריטפ םרט.םיריאש תבצקל תואכזה תפוקתו יאכז אוה הל םיריאשה תבצק
	 





	 
	 
	 

	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	 
	.הייחדל תוביסה תא טרפת ,םיריאש תבצק תלבקל ריאשה תעיבת תא תלהנמה הרבחה התחד
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	רנויסנפ יריאש תבצק בושיח
	 


	Span

	 
	 
	 

	 תבצק תלפכמ י"ע בשוחת רנויסנפ יריאש תבצק םולשתה שדוח דעב רנויסנפל המלושש הנקזה הנקז תבצק תלבקל שיגהש השקבב ריאש ותוא תא חטבל רנויסנפה רחבש הבצקה רועישב ,ןורחאה.רנויסנפה לש הנקזה תבצק הבשוח ויפלשו  
	 תבצק תלפכמ י"ע בשוחת רנויסנפ יריאש תבצק םולשתה שדוח דעב רנויסנפל המלושש הנקזה הנקז תבצק תלבקל שיגהש השקבב ריאש ותוא תא חטבל רנויסנפה רחבש הבצקה רועישב ,ןורחאה.רנויסנפה לש הנקזה תבצק הבשוח ויפלשו  
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	 לחה ,םדוקה שדוחה לשב ,שדוח לכ לש  ישילשה םויל דע םיאכזל םלושת םיריאשה תבצק ףיעסב טרופמכ םיריאש תבצק תלבקל ןושארה תואכזה דעומל בקועה שדוחל ןושארה םויהמ
	55
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	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ,םימותיה לש הרוה וניא ןמלאה םאו ,ןמלאה תועצמאב השעיי םימותיל םיריאש תבצק םולשת סופורטופא תועצמאב ןובשחל יאכז אוה הלש םיריאשה תבצק תא לבקל יאשר אהי םותיה .ןידכ הנומש.ומש לע םושרה
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	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ןודזב השעממ האצותכ םרגנ רנויסנפה תומ יכ טולח ןיד קספב תכמסומ תיטופיש האכרע העבק.םיריאש תבצקל רומאכ ריאשה תוכז ללשית ,ויריאשמ ימ לש
	 





	 
	 
	 

	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	יוניש רועישל םאתהב ןכדועת םיריאשה תבצק  יתקיחתה רדסהה תוארוהב עבקנש יפכ דדמה.םיתימע תויוכז ןוכדעו בושיח קרפב הז ןיינעל תועובקה תוארוהבו
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	 ויהי ,םיחטבומה םימולשתה תפוקת ךלהמב םיחטבומ םימולשת תפוקתב רחבש רנויסנפ רטפנ םיראשה תואבצקל ףסונב םהל הנמלושתש םיאכז ,הז ןונקת יפל םיריאשכ םירדגומ ויהי דוע לכ ,ויראש ףיעסל םאתהב ובשוחש
	58
	 
	 ןלהל(
	-
	 תוירוקמה םיראשה תואבצק ללוכה ןמוכס רשא תופסונ תואבצק ,) היהי תוירוקמה םיראשה תואבצק ךס ןיבל רנויסנפל המלושש הנורחאה הבצקה ןיבש שרפהל הווש ןלהל הנוכי שרפהה(
	-
	 םיחטבומ םימולשת תפסות וא םיחטבומה םימולשתה תפוקת םות דע תאזו ,) תבצק תלבקל תואכזה תפוקת המייתסה .םדקומה יפל ,םיריאש תבצק תלבקל תואכזה תפוקת םות דעיאש לש םיריאש תפסות תרתי םלושת ,םיחטבומה םימולשתה תפוקת המייתסה אלו םיוסמ ר םאתהב ,ןלהל )ד( ןטק ףיעס יפל ןווהמ םוכסכ וא הבצקכ ,ריאש ותוא לש םיחטבומה םימולשתה.ריאשה תריחבל
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	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 השקבב רנויסנפה תריחבל םאתהב היהת םיריאשה ןיב םיחטבומה םימולשתה תפסות תקולח.ןרקב הלבקתנש הנורחאה 
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	.תוירוקמה םיריאשה תואבצק םיריאשל ומלושי םיחטבומה םימולשתה תפוקת םותמ לחה
	 






	 
	 
	 
	 

	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 וקלח לש ןוויה עצבל תע לכב יאשר היהי ,םיחטבומ םימולשת תפסותב יאכז רשא רנויסנפ ריאש םיחטבומ םימולשת תפסותב יסחיה וקלח וא וקלח תלפכמכ בשוחיש ,םיחטבומה םימולשתה תפסותב ןוויהה םדקמבחפסנב טרופמה
	 
	[
	]ז
	  
	 תפוקת םותל דע ורתונש םולשתה ישדוח רפסמל םאתהב
	 ךותב תלהנמה הרבחה ידי לע םלושי הז םוכס .םיחטבומה םימולשתה
	10
	 
	 תשקב תלבק דעוממ םימי
	.הז ןיינעל םיריאשה
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	 תפוקת המייתסנ םרטב ,םיחטבומ םימולשת תפסותל יאכזה רנויסנפ לש ריאש רטפנ ,םיחטבומה םימולשתה הקולחב םירחאה םיריאשל הרתונש םיחטבומה םימולשתה תפסות םלושת םוכסכ ורתונש םיחטבומה םימולשתה ומלושי םירחא םיריאש רדעהבו ,םירחאה םיריאשה ןיב הווש.הז ףיעסב )ד( הקספב רומאל םאתהב בשוחי ןווהמה םוכסה .ריאשה לש םישרויל ןווהמ
	 





	 
	 
	 

	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	 
	 ,םיחטבומ םימולשת תפוקתב רחבש רנויסנפ ןיאו םיחטבומה םימולשתה תפוקת ךלהמב רטפנו ףיעסב תועובקה תוארוהה ויבגל ולוחי ,םיראש ול
	50
	.)ג(
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	הבצק ןוויהב רחבש רנויסנפ יריאש
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	 ףיעס יפל הבצק ןוויהב רחבש רנויסנפ לש ויריאש
	51
	()א(
	2
	 ויהי ,ןוויהה תפוקת ךלהמב רטפנו )
	 .ןוויהה עצוב אל וליאכ ,םיאכז םה הל םיריאשה תבצק אולמל םיאכז
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	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ףיעס יפל הבצק ןוויהב רחבש רנויסנפ יריאש ,)א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע
	51
	()א(
	2
	 ףסונבו )
	 רטפנו ,םיחטבומ םימולשתב
	 ,םיחטבומה םימולשתה תפוקת המייתסנש ינפלו ןוויהה תפוקת ךלהמב
	 הבשוחו( ותריטפ םרט ןורחאה םולשתה שדוחב רנויסנפל המלושש הבצקל הוושה הבצקל םיאכז ויהי
	 .םהינבמ םדקומה ,םיחטבומה םימולשתה תפוקת םות וא ןוויהה תפוקת םותל דע תאזו ,)ןוויהה רחאל
	ןוויהה תפוקת םותב יכ רהבוי
	 
	 םאתהב הבצק םיריאשל םלושת םיחטבומה םימולשתה תפוקת םות דעו
	 ףיעסל
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	 דע לש רועישב ותבצק תא ןווהל יאשר הז ןונקתל םאתהב הבצקל יאכזה רנויסנפ לש ריאש
	25
	%
	 
	 ןלהל ( יאכז אוה הל םיריאשה תבצקמ
	-
	 ןוויהה רועיש.םינש שמח דע לש הפוקתל )
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 וב רוזחל יאשר ריאשהו ,םיריאש תבצק תלבקל העיבתה תשגה דמעמב שגות ןוויהל השקבה.ןוויהה םוכס תא לביק אל דוע לכ קר
	 





	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ,ןושארה םולשתה שדוחב ריאש ותוא לש םיריאשה תבצק תלפכמל הווש היהי ןוויהה םוכס[ חפסנב עובקה םדקמבו שקובמה  ןוויהה רועישב ,ןוויה עצבל שקיב אלמלאו
	2
	]
	 
	 תנש ,ונימל םאתהב
	.ריאשה רחבש ןוויהה תפוקתל םאתהבו ןושארה םולשתה שדוחב ריאשה לש וליגו ותדיל
	 





	 
	 
	 

	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	.הנושארל םיריאשה תבצק םולשת דעומב ריאשל םלושי ןוויהה םוכס
	 





	 
	 
	 

	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 ול העיגמ התייהש תישדוחה הבצקה תא ריאשה לבקי ,ריאשה רחבש ןוויהה תפוקת ךשמבב תתחפומ איהשכ ,ןוויהה אלמלא.ןוויהה רועיש
	 





	 
	 
	 

	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	 
	 אלמלא יאכז היה הל הבצקה אולמל ריאשה יאכז היהי ,ריאשה רחבש ןוויהה תפוקת םותמ.ןוויהה
	 






	 
	 

	  
	 'ח קרפ
	 'ח קרפ
	 'ח קרפ
	 'ח קרפ
	 'ח קרפ
	-
	 תוכנ תבצק
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	Span
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	Span
	תוכנ תבצק תלבקל תואכז יאנת
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 םיאנתה לכ םייקתהב ןרקהמ תוכנ תבצק לבקל יאכז היהי יאופרה םרוגה ידי לע הכנכ רכוהש תימע:ןלהל םיטרופמה
	 םיאנתה לכ םייקתהב ןרקהמ תוכנ תבצק לבקל יאכז היהי יאופרה םרוגה ידי לע הכנכ רכוהש תימע:ןלהל םיטרופמה
	 םיאנתה לכ םייקתהב ןרקהמ תוכנ תבצק לבקל יאכז היהי יאופרה םרוגה ידי לע הכנכ רכוהש תימע:ןלהל םיטרופמה
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1) ;תוכנ תבצקב הכזמה עוריאה דעומב ןרקב חטובמ תימע היה תימעה 
	(1) ;תוכנ תבצקב הכזמה עוריאה דעומב ןרקב חטובמ תימע היה תימעה 
	(1) ;תוכנ תבצקב הכזמה עוריאה דעומב ןרקב חטובמ תימע היה תימעה 
	(1) ;תוכנ תבצקב הכזמה עוריאה דעומב ןרקב חטובמ תימע היה תימעה 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)  ףיעסב עובקל םאתהב ,שרדנה לככ ,הרשכא תפוקת המייתסה34 עוריאה דעומ םרט ,;הכזמה 
	(2)  ףיעסב עובקל םאתהב ,שרדנה לככ ,הרשכא תפוקת המייתסה34 עוריאה דעומ םרט ,;הכזמה 
	(2)  ףיעסב עובקל םאתהב ,שרדנה לככ ,הרשכא תפוקת המייתסה34 עוריאה דעומ םרט ,;הכזמה 
	(2)  ףיעסב עובקל םאתהב ,שרדנה לככ ,הרשכא תפוקת המייתסה34 עוריאה דעומ םרט ,;הכזמה 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3)  לש יאופרה םותיחה ךילהב הגרחוה רשא הלחמ וא עוריאמ האצותכ המרגנ אל תוכנה ףיעסב רומאכ תימעה35; 
	(3)  לש יאופרה םותיחה ךילהב הגרחוה רשא הלחמ וא עוריאמ האצותכ המרגנ אל תוכנה ףיעסב רומאכ תימעה35; 
	(3)  לש יאופרה םותיחה ךילהב הגרחוה רשא הלחמ וא עוריאמ האצותכ המרגנ אל תוכנה ףיעסב רומאכ תימעה35; 
	(3)  לש יאופרה םותיחה ךילהב הגרחוה רשא הלחמ וא עוריאמ האצותכ המרגנ אל תוכנה ףיעסב רומאכ תימעה35; 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(4)  תבצק תלבקל העיבתה עוריאה דעוממ םינש שולש ךותב תלהנמה הרבחל השגוה תוכנ;הכזמה 
	(4)  תבצק תלבקל העיבתה עוריאה דעוממ םינש שולש ךותב תלהנמה הרבחל השגוה תוכנ;הכזמה 
	(4)  תבצק תלבקל העיבתה עוריאה דעוממ םינש שולש ךותב תלהנמה הרבחל השגוה תוכנ;הכזמה 
	(4)  תבצק תלבקל העיבתה עוריאה דעוממ םינש שולש ךותב תלהנמה הרבחל השגוה תוכנ;הכזמה 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(5)
	(5)
	(5)
	(5)
	(5)
	 
	 עוריאה דעומ רחאל םילומגתה ביכרממ ריבעה וא ךשמש םיפסכ ןרקל ריזחה תימעה
	הכזמה
	 
	 ןרקב ונכדוע םהיפ לעש יראוטקא ןוערג וא ףדועו ןרקב וגשוהש האושת ישרפה תפסותב
	 דעו ןיינעה יפל ,הרבעהה וא הכישמה דעוממש הפוקתה ןיגב ,םיתימעה לש תורובצה תורתיה
	לעופב ןרקל םיפסכה תרזחה דעומל
	 .
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	תוכנ תבצק תלבקל העיבתל יללכ עדימ
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 :ותבותכש הלש טנרטניאה רתאב זכורמ ףדב םסרפת תלהנמה הרבחה
	 :ותבותכש הלש טנרטניאה רתאב זכורמ ףדב םסרפת תלהנמה הרבחה
	 :ותבותכש הלש טנרטניאה רתאב זכורמ ףדב םסרפת תלהנמה הרבחה
	 

	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx

	 

	  :םיאבה םיכמסמה תא
	  :םיאבה םיכמסמה תא
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1) ךמסמ  תוחולל תוסחייתה תוברל תוכנ תבצק תלבקל העיבתב לופיטה ךילה טרופי וב;התמלשהל דעו התשגה דעוממ העיבתב לופיטל םינמז 
	(1) ךמסמ  תוחולל תוסחייתה תוברל תוכנ תבצק תלבקל העיבתב לופיטה ךילה טרופי וב;התמלשהל דעו התשגה דעוממ העיבתב לופיטל םינמז 
	(1) ךמסמ  תוחולל תוסחייתה תוברל תוכנ תבצק תלבקל העיבתב לופיטה ךילה טרופי וב;התמלשהל דעו התשגה דעוממ העיבתב לופיטל םינמז 
	(1) ךמסמ  תוחולל תוסחייתה תוברל תוכנ תבצק תלבקל העיבתב לופיטה ךילה טרופי וב;התמלשהל דעו התשגה דעוממ העיבתב לופיטל םינמז 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)  תמישרו עדימה טוריפ תוברל תימעהמ שרדנה הלועפה ןפוא רבדב תויחנה ךמסמ הדעווב אפור תונמל תימעה תואכזל תוסחייתה ןכו העיבתב לופיטה תבוטל םישרדנה םיכמסמה ;תיאופרה 
	(2)  תמישרו עדימה טוריפ תוברל תימעהמ שרדנה הלועפה ןפוא רבדב תויחנה ךמסמ הדעווב אפור תונמל תימעה תואכזל תוסחייתה ןכו העיבתב לופיטה תבוטל םישרדנה םיכמסמה ;תיאופרה 
	(2)  תמישרו עדימה טוריפ תוברל תימעהמ שרדנה הלועפה ןפוא רבדב תויחנה ךמסמ הדעווב אפור תונמל תימעה תואכזל תוסחייתה ןכו העיבתב לופיטה תבוטל םישרדנה םיכמסמה ;תיאופרה 
	(2)  תמישרו עדימה טוריפ תוברל תימעהמ שרדנה הלועפה ןפוא רבדב תויחנה ךמסמ הדעווב אפור תונמל תימעה תואכזל תוסחייתה ןכו העיבתב לופיטה תבוטל םישרדנה םיכמסמה ;תיאופרה 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3) .ספוטה יולימ ןפוא ןיינעל תוארוה תוברל ןרקהמ תוכנ תבצק תלבקל העיבת ספוט 
	(3) .ספוטה יולימ ןפוא ןיינעל תוארוה תוברל ןרקהמ תוכנ תבצק תלבקל העיבת ספוט 
	(3) .ספוטה יולימ ןפוא ןיינעל תוארוה תוברל ןרקהמ תוכנ תבצק תלבקל העיבת ספוט 
	(3) .ספוטה יולימ ןפוא ןיינעל תוארוה תוברל ןרקהמ תוכנ תבצק תלבקל העיבת ספוט 
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	תוכנ תבצק תלבקל העיבת
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	:םיאבה םיכמסמה תא לולכת רשא תוכנ תבצק תלבקל העיבת תלהנמה הרבחל שיגי תימע
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1) ;תוכנ תבצק תלבקל העיבת ספוט 
	(1) ;תוכנ תבצק תלבקל העיבת ספוט 
	(1) ;תוכנ תבצק תלבקל העיבת ספוט 
	(1) ;תוכנ תבצק תלבקל העיבת ספוט 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2) העיגפה רועיש לעו דובעל תימעה לש ורשוכב העיגפ לע תודיעמה תויאופר תודועת ; 
	(2) העיגפה רועיש לעו דובעל תימעה לש ורשוכב העיגפ לע תודיעמה תויאופר תודועת ; 
	(2) העיגפה רועיש לעו דובעל תימעה לש ורשוכב העיגפ לע תודיעמה תויאופר תודועת ; 
	(2) העיגפה רועיש לעו דובעל תימעה לש ורשוכב העיגפ לע תודיעמה תויאופר תודועת ; 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3)  הידיל לבקת תלהנמה הרבחהש ךכל תימעה תמכסהו תיאופר תוידוס לע רותיוו ךמסמ ידיב ,םייאופר תודסומבו םילוח יתבב םייוצמה ,ול םיעגונה םייאופרה םיכמסמה לכ לש םיקתוע.תימעה לש יתואירבה ובצמ לע עדימ םתושרבש םיפוג ידיב וא םידיחי םיאפור 
	(3)  הידיל לבקת תלהנמה הרבחהש ךכל תימעה תמכסהו תיאופר תוידוס לע רותיוו ךמסמ ידיב ,םייאופר תודסומבו םילוח יתבב םייוצמה ,ול םיעגונה םייאופרה םיכמסמה לכ לש םיקתוע.תימעה לש יתואירבה ובצמ לע עדימ םתושרבש םיפוג ידיב וא םידיחי םיאפור 
	(3)  הידיל לבקת תלהנמה הרבחהש ךכל תימעה תמכסהו תיאופר תוידוס לע רותיוו ךמסמ ידיב ,םייאופר תודסומבו םילוח יתבב םייוצמה ,ול םיעגונה םייאופרה םיכמסמה לכ לש םיקתוע.תימעה לש יתואירבה ובצמ לע עדימ םתושרבש םיפוג ידיב וא םידיחי םיאפור 
	(3)  הידיל לבקת תלהנמה הרבחהש ךכל תימעה תמכסהו תיאופר תוידוס לע רותיוו ךמסמ ידיב ,םייאופר תודסומבו םילוח יתבב םייוצמה ,ול םיעגונה םייאופרה םיכמסמה לכ לש םיקתוע.תימעה לש יתואירבה ובצמ לע עדימ םתושרבש םיפוג ידיב וא םידיחי םיאפור 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	 
	לע תושרדנה תופסונ תואתכמסא וא עדימ
	-
	 תוארוהל ףופכב לכהו תלהנמה הרבחה ידי.יתקיחתה רדסהה
	 





	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 תלהנמה הרבחה ךותב תימעל בישת
	5
	 
	 )א( ןטק ףיעסב רומאכ העיבתה תשגה דעוממ םימי
	:םיאבה םיאשונה יבגל טרפתו
	 






	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1) ;תימעה תעיבת תלבק רושיא 
	(1) ;תימעה תעיבת תלבק רושיא 
	(1) ;תימעה תעיבת תלבק רושיא 
	(1) ;תימעה תעיבת תלבק רושיא 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2) ;ויהיש לככ ,תימעה תעיבתב תורסחה תופסונ תואתכמסא וא עדימ תשקב 
	(2) ;ויהיש לככ ,תימעה תעיבתב תורסחה תופסונ תואתכמסא וא עדימ תשקב 
	(2) ;ויהיש לככ ,תימעה תעיבתב תורסחה תופסונ תואתכמסא וא עדימ תשקב 
	(2) ;ויהיש לככ ,תימעה תעיבתב תורסחה תופסונ תואתכמסא וא עדימ תשקב 




	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ,תלהנמה הרבחב תימעה תעיבת הלבקתה וב דעומה היהי תוכנ תבצקל העיבתה תלבק דעומ.םהינבמ רחואמה ,תלהנמה הרבחה י"ע שקבתהש ףסונה עדימה לבקתה וב דעומה וא
	 





	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	חפסנב חנומה תרדגהכ( תועיבת בושייו רוריב לע )]בי[  לוחת ,תוכנ תייסנפל סחיב תימע לשחפסנב םיללכה תכרעמ ]בי[.
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	ןרקה אפור
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	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	:תואבה תועיבקה תא תקמונמה ותטלחהב עבקי ןרקה אפור
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1)  תימעה םאה;ידועיס הכנ תוברל ,הכנ חטובמה 
	(1)  תימעה םאה;ידועיס הכנ תוברל ,הכנ חטובמה 
	(1)  תימעה םאה;ידועיס הכנ תוברל ,הכנ חטובמה 
	(1)  תימעה םאה;ידועיס הכנ תוברל ,הכנ חטובמה 




	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	 
	;הכזמה עוריאה דעומ
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	 
	 וא םומ ,הלחמ ,הנואתמ האצותכ המרגנ תוכנה םאהו הרשכאה תפוקת המייתסה םאה
	 ףיעסב טרופמכ הרשכא תפוקת ןיינעל תוארוה ויבגל תולחש יאופר בצמ לכ
	34
	;
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	 
	 ,יאופרה םותיחה ךילהב וגרחוהש הלחמ וא עוריאמ המרגנ תוכנה םאה
	 היהש לככ
	;יאופר םותיח
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(5) ;תוכנה רועיש 
	(5) ;תוכנה רועיש 
	(5) ;תוכנה רועיש 
	(5) ;תוכנה רועיש 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(6) ;תוכנה תפוקת 
	(6) ;תוכנה תפוקת 
	(6) ;תוכנה תפוקת 
	(6) ;תוכנה תפוקת 




	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(7)
	(7)
	(7)
	(7)
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	 וא הערהה תליחת דעומ תא ,הכנ תימע לש יתואירבה ובצמב הבטה וא הערה הלח םא
	.יתואירבה ובצמב הבטהה
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	 ךותב ,)א( ןטק ףיעס יפל ןרקה אפור תטלחהל םאתהב ,תימעל עידות תלהנמה הרבחה
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	 אפור ינפב ותובצייתה תשרדנ םאה וא התחדנ וא ותעיבת הרשוא םאה ,העיבתה תלבק דעוממ םימי
	 תימעה תובצייתה תארקל ןרקה אפור תושירד תא טרפתו תובצייתהה דעומ לע עידות ןכ םאו ,ןרקה
	היש לככ ,וינפב
	 .הדובע רשוכ ןוחבאל ןוכמב הקידבו ,םינחבמו םיקדבמ ,תוקידב תוברל ,וי
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	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ךותב רתויה לכל עבקיי ןרקה אפור ינפב תימעה תובצייתה דעומ
	10
	 
	 העדוהה דעוממ םימי
	 הרבחה לעפת זאו ,תובצייתהה דעומ תא תוחדל בתכב תימעה שקיב םא אלא ,)ב( ןטק ףיעסב רומאכ
	דעומ תעיבקל בל םותב תלהנמה
	 
	.םדקהב רחא יפולח
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	 תא לבקל ידכ םישרדנה םיפסונ םינחבמ וא תוקידב ,םיפסונ םינותנ ןרקה אפורל ושרדנש לככ ךותב תימעל בתכב העדוה ךכ לע חלשית ,ותטלחה
	2
	 
	.תובצייתהה דעוממ םימי
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	 ךותב תימעל עידות תלהנמה הרבחה
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	 וא ןרקה אפור ינפב תימעה תובצייתה דעוממ םימי
	 ךותב
	7
	 
	םימי
	 
	 ,ןיינעה יפל ,)ד( ןטק ףיעסב רומאכ ןרקה אפור תשקבל םאתהב םיכמסמה תלבק דעוממ
	.תקמונמו תטרופמ היהת ןרקה אפור תטלחה .העיבתב ןרקה אפור תטלחה לע
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	 רערעל תימעה לש ותוכז לע תלהנמה הרבחה ול עידות ,)ה( ןטק ףיעסב רומאכ תימעל העדוהב הרבחהש תיאופרה הדעווב ומעטמ אפור תונמל ותואכז לע ןכו תיאופרה הדעוה ינפב הטלחהה לע אפורל תמלושמה תולעה תרקתמ תחפי אלשו הדי לע עבקיש םוכסב ותקסעה תויולעב אשית תלהנמהאופרה הדעווב ,הכנכ רכוה אל םא ,ןכ ומכ .םהינבמ ךומנה ,תימעה םעטמ אפורה תקסעה תולע וא תי .יחוטיבה יוסיכה לע הרימש ךרוצל םולשתה ירדסה העדוהב וטרופי ,יקלח הכנכ רכוה וא
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	 הדעוול ותעיבק לע רוערע שיגהל יאשר אהי ,ןרקה אפור תעיבק לע חטובמה תימעה קלח ךותב ,תיאופרה
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	 .ןרקה אפור תטלחה לע תלהנמה הרבחה תעדוה דעוממ םימי
	 




	Span


	 
	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 עירכהל ןרקה אפור שרדנ רשא םיפיעסה יבגל תקמונמה התטלחהב עירכת תיאופרה הדעווה ףיעסל םאתהב םהב
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	(ג)
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	 ךותב תימעל עידות תלהנמה הרבחה
	7
	 
	 תוסנכתה דעומ לע רוערעה תשקב תלבק דעוממ םימי
	 תוסנכתה תארקל תיאופרה הדעוה תושירד תא טרפתו הינפב בצייתהל ותואכז לעו תיאופרה הדעוה
	 .הדובע רשוכ ןוחבאל ןוכמב הקידבו ,םינחבמו םיקדבמ ,תוקידב תוברל ,ויהיש לככ הדעוה
	 





	 
	 
	 

	(ד)
	(ד)
	(ד)
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	(ד)
	 
	 תוסנכתה דעומ ךותב רתויה לכל עבקיי תיאופרה הדעוה
	21
	 
	 אלא ,רוערעה תלבק דעוממ םימי
	לע עבקיי זאו ,תוסנכתהה דעומ תא תוחדל בתכב תימעה שקיב םא
	-
	 בל םותב תלהנמה הרבחה ידי.םדקהב רחא יפולח דעומ
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	(ה)
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	(ה)
	 
	 לבקל ידכ םישרדנה םיפסונ םינחבמ וא תוקידב ,םיפסונ םינותנ תיאופרה הדעוול ושרדנש לככ תא ךותב תימעל ךכ לע עידות תלהנמה הרבחה ,התטלחה
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	.תיאופרה הדעווה תוסנכתה דעוממ םימי
	 





	 
	 
	 
	 


	(ו)
	(ו)
	(ו)
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	(ו)
	 
	 ךותב תימעל עידות תלהנמה הרבחה
	2
	 
	 ךותב וא תיאופרה הדעווה תוסנכתה דעוממ םימי
	7
	 
	 לע ,ןיינעה יפל ,)ה( הקספב רומאכ תיאופרה הדעווה תשקבל םאתהב םיכמסמה תלבק דעוממ םימי
	רה הדעוה תטלחה
	.תקמונמו תטרופמ היהת תיאופרה הדעוה תטלחה .העיבתב תיאופ
	 





	 
	 
	 
	 


	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	 
	 לע רערעל ותוכז לע תלהנמה הרבחה ול עידות ,)ו( ןטק ףיעסב רומאכ תימעל העדוהב ,יקלח הכנכ רכוה וא ,הכנכ חטובמה תימעה רכוה אל םא ,ןכ ומכ .םירוערעל תיאופרה הדעוול הטלחההמש ךרוצל םולשתה ירדסה  העדוהב וטרופי.יחוטיבה יוסיכה לע הרי
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	 אלשו הדי לע עבקיש םוכסב תימעה םעטמ אפורה תקסעה תויולעב אשית תלהנמה הרבחה ,תימעה םעטמ אפורה תקסעה תולע וא תיאופרה הדעווב אפורל תמלושמה תולעה תרקתמ תחפי הז ןונקת רושיא דעומב .םהינבמ ךומנה
	-
	  אפורה תקסעה תולעב תלהנמה הרבחה תופתתשה םוכס תימעה םעטמ
	-
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	 הדעוול התעיבק לע רוערע שיגהל יאשר אהי ,תיאופרה הדעווה תעיבק לע חטובמ תימע קלח ךותב תאזו ,םירוערעל תיאופרה
	90
	 
	 הדעווה תטלחה לע תלהנמה הרבחה תעדוה דעוממ םימי
	.תיאופרה
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	שרדנ רשא םיפיעסה יבגל תקמונמה התטלחהב עירכת םירוערעל תיאופרה הדעווה  ןרקה אפור ףיעסל םאתהב םהב עירכהל
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	 ךותב תימעל עידות תלהנמה הרבחה
	7
	 
	 תוסנכתה דעומ לע רוערעה תשקב תלבק דעוממ םימי
	 םירוערעל תיאופרה הדעוה תושירד תא טרפתו הינפב בצייתהל ותואכז לעו םירוערעל תיאופרה הדעוה
	קדבמ ,תוקידב תוברל ,ויהיש לככ הדעוה תוסנכתה תארקל
	 רשוכ ןוחבאל ןוכמב הקידבו ,םינחבמו םי
	 .הדובע
	 





	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 ךותב רתויה לכל עבקיי םירוערעל תיאופרה הדעוה תוסנכתה דעומ
	30
	 
	 תלבק דעוממ םימי
	לע עבקיי זאו ,תוסנכתהה דעומ תא תוחדל בתכב תימעה שקיב םא אלא ,רוערעה
	-
	 תלהנמה הרבחה ידי.םדקהב רחא יפולח דעומ בל םותב
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	 ושרדנש לככ םישרדנה םיפסונ םינחבמ וא תוקידב ,םיפסונ םינותנ םירוערעל תיאופרה הדעוול ךותב תימעל ךכ לע עידות תלהנמה הרבחה ,התטלחה תא לבקל ידכ
	2
	 
	 הדעווה תוסנכתה דעוממ םימי
	.םירוערעל תיאופרה
	 





	 
	 
	 
	 


	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	 
	 ךותב תימעל עידות תלהנמה הרבחה
	2
	 
	 וא םירוערעל תיאופרה הדעווה תוסנכתה דעוממ םימי
	ותב
	 ך
	7
	 
	 הקספב רומאכ םירוערעל תיאופרה הדעווה תשקבל םאתהב םיכמסמה תלבק דעוממ םימי
	 םירוערעל תיאופרה הדעוה תטלחה .רוערעב םירוערעל תיאופרה הדעוה תטלחה לע ,ןיינעה יפל ,)ה(
	 וטרופי ,יקלח הכנכ רכוה וא ,הכנכ חטובמה תימעה רכוה אל םא ,ןכ ומכ .תקמונמו תטרופמ היהת
	סה העדוהב
	.יחוטיבה יוסיכה לע הרימש ךרוצל םולשתה ירד
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	 רבד לכל םידדצה תא בייחתו תיפוס איה תויאופר תויגוסב םירוערעל תיאופרה הדעווה תטלחה.איהש ךרד לכב הפיקתל וא רוערעל תנתינ היהת אלו ,ןיינעו
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	תוכנ תבצק בושיח
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
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	 יוסיכה רועיש תלפכמ ידי לע בשוחת אלמ הכנל תוכנ תבצק לש עבוקה רכשב ,תוכנל יחוטיבה.תוכנ תבצקב הכזמה עוריאה דעומל םדקש שדוחב תימעה
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	 תגרדב )א( ןטק ףיעסב רומאכ תוכנה תבצק תלפכמ ידי לע בשוחת יקלח הכנל תוכנ תבצק.יאופרה םרוגה ידי לע ול העבקנש תוכנה
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	 רומאכ תוכנה תבצק תלפכמ ידי לע בשוחת ידועיס הכנל תוכנ תבצק רועישב )א( ןטק ףיעסב לש
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	.עבוקה רכשה לע הלעת אל ול תמלושמה תוכנה תבצקש דבלבו
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	תחתפתמ תוכנ תבצקל יאכזה ןרקב הכנ
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	 ףיעס יפל תחתפתמ תוכנל יחוטיב יוסיכ שכרש חטובמ תימע לש תוכנ תבצק26  הנשל תחא לדגות לש רועישב2%. 
	 ףיעס יפל תחתפתמ תוכנל יחוטיב יוסיכ שכרש חטובמ תימע לש תוכנ תבצק26  הנשל תחא לדגות לש רועישב2%. 
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	 חטובמ תימע לש תוכנ תבצק לע רתיו אלש ףיעסל םאתהב הלופכ תוכנ תבצקל יחוטיב יוסיכ27  אהת ףיעסל םאתהב יאכז אוה הל תוכנה תבצקמ הלופכ69 ףיעסב תטרופמה הפוקתה ךשמב ,27. 
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	םויב לחה ןרקהמ תוכנ תבצק תלבקל יאכז היהי ןרקהמ תוכנ תבצקל יאכזה הכנ ה
	-
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	 רחאלש
	.תוכנ תבצקב הכזמה עוריאה דעומ
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	מ תוחפ ופלחש רחאל הכנכ רכוהש חטובמ תימע ,)א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע
	-
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	 םישדוח
	 ןרקהמ תוכנ תבצק תלבקל יאכז היהי ,ןרקהמ תוכנ תבצק תלבקל יאכז היה ובש ןורחאה דעומהמ
	לשב המרגנ ותוכנש דבלבו ,תוכנ תבצקב הכזמה עוריאה דעוממ
	 
	 ותוכנ הרכוה וניגבש הכזמ עוריא ותוא
	.תמדוקה
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	:םיאבה םיעוריאה ןיבמ םדקומה תורק דע תוכנ תבצק תלבקל יאכז היהי הכנ
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	.םדוקה שדוחה לשב ,שדוח לכ לש ישילשה םויל דע הכנל םלושת תוכנ תבצק
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	 יאופרה םרוגה תטלחה הנתינ וב דעומל בקועה שדוחהמ לחה הכנל םלושת תוכנה תבצק ףיעסב רומאל ףופכבו
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	ה רחאל הנתינ יאופרה םרוגה תטלחה םא ,ליעל רומאה ףא לע .)א(
	-
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	 הבצקה ,הטלחהה הלבקתנ וב שדוחל
	ל דע םלושת
	-
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	.בקועה שדוחל
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	 הלבקתה ובש דעומה ןיבל ,תוכנ תבצק תלבקל תואכזה דעומ ןיבש הפוקתה רובעב תוכנ תבצק דעומב ,הדמצה ישרפה ףוריצב יביטקאורטר ןפואב תימעל םלושת ,הכנכ תימעב ריכהל הטלחהה.תוכנ תבצק ול םלושת וב ןושארה
	 





	 
	 
	 

	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	יוניש רועישל םאתהב ןכדועת תוכנה תבצק  יתקיחתה רדסהה תוארוהב עבקנש יפכ דדמה.םיתימע תויוכז ןוכדעו בושיח קרפב הז ןיינעל תועובקה תוארוהבו
	 






	 
	 
	 
	 

	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 לש רועישב הנשל תחא לדגות תחתפתמ תוכנ תבצקל יאכזה הכנל תוכנ תבצק
	2
	%
	 
	 טרופמכ
	 ףיעסב
	70
	.
	 





	TR
	TD
	Span
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	LI
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	TD
	Span
	P
	Span
	הכנ תימעל םילומג ימד תפיקז
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 ביכרמל םילומג ימד ,תוכנה תפוקת ךלהמב ןרקב הכנ לש ןובשחל שדוח ידימ ףוקזת ןרקה :םיאבה תלפכמכ ובשוחי םילומגה ימד .ןרקב תימעה ןובשחב דבועה
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1)  )םייוציפ ,דיבעמ ,דבוע ילומגת( ןרקל לעופב ודקפוהש םילומגה ימד רועיש עצוממ תבצקל עבוקה רכשה בשוח היפל הפוקתה ךשמב;תוכנה 
	(1)  )םייוציפ ,דיבעמ ,דבוע ילומגת( ןרקל לעופב ודקפוהש םילומגה ימד רועיש עצוממ תבצקל עבוקה רכשה בשוח היפל הפוקתה ךשמב;תוכנה 
	(1)  )םייוציפ ,דיבעמ ,דבוע ילומגת( ןרקל לעופב ודקפוהש םילומגה ימד רועיש עצוממ תבצקל עבוקה רכשה בשוח היפל הפוקתה ךשמב;תוכנה 
	(1)  )םייוציפ ,דיבעמ ,דבוע ילומגת( ןרקל לעופב ודקפוהש םילומגה ימד רועיש עצוממ תבצקל עבוקה רכשה בשוח היפל הפוקתה ךשמב;תוכנה 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2) ;הכזמה עוריאה דעומב עבוקה רכשה 
	(2) ;הכזמה עוריאה דעומב עבוקה רכשה 
	(2) ;הכזמה עוריאה דעומב עבוקה רכשה 
	(2) ;הכזמה עוריאה דעומב עבוקה רכשה 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3) ;תעל תעמ ןכדעתיש יפכ ,חטובמה תימעל יאופרה םרוגה עבקש תוכנה רועיש 
	(3) ;תעל תעמ ןכדעתיש יפכ ,חטובמה תימעל יאופרה םרוגה עבקש תוכנה רועיש 
	(3) ;תעל תעמ ןכדעתיש יפכ ,חטובמה תימעל יאופרה םרוגה עבקש תוכנה רועיש 
	(3) ;תעל תעמ ןכדעתיש יפכ ,חטובמה תימעל יאופרה םרוגה עבקש תוכנה רועיש 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(4) 94%  לש רועישב םיינויער לוהינ ימד לשב(6%  הרבחה תבוטל לעופב ורבעוי אלש.)תלהנמה 
	(4) 94%  לש רועישב םיינויער לוהינ ימד לשב(6%  הרבחה תבוטל לעופב ורבעוי אלש.)תלהנמה 
	(4) 94%  לש רועישב םיינויער לוהינ ימד לשב(6%  הרבחה תבוטל לעופב ורבעוי אלש.)תלהנמה 
	(4) 94%  לש רועישב םיינויער לוהינ ימד לשב(6%  הרבחה תבוטל לעופב ורבעוי אלש.)תלהנמה 




	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 תחא לדגוי תחתפתמ תוכנ תבצקל יאכזה הכנל ופקזייש םילומג ימד םוכס לש רועישב הנשל
	2
	%
	 
	 ףיעסב טרופמכ
	70
	.
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 תבצק םולשת תפוקתב לופכ היהי ,הלופכ תוכנ תבצקל יאכזה הכנל ופקזייש םילומגה ימד םוכס.הלופכה תוכנה
	 





	 
	 
	 

	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	.שדוח לכ לש ישילשה םויל דע השעת הכנ תימע ןובשחל םילומג ימד תפיקז
	 





	 
	 
	 

	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 יאופרה םרוגה תטלחה הנתינ וב דעומל בקועה שדוחהמ לחה השעת םילומג ימד תפיקז ףיעסב רומאל ףופכבו
	72
	ה רחאל הנתינ יאופרה םרוגה תטלחה םא ,ליעל רומאה ףא לע .)א(
	-
	25
	 
	 ,הטלחהה הלבקתנ וב שדוחל
	השעת םילומגה ימד תפיקז
	 
	ל דע
	-
	15
	 
	.בקועה שדוחל
	 





	 
	 
	 

	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	 
	הז ףיעס יפל ופקזייש םילומגה ימד  ודקפוהש םיפסכ םילהונמ וב העקשהה לולסמב ועקשוי תימעה םא אלא ןרקהמ תוכנ תבצק תלבקב לחה םרט ולהונש יפכ ,תימעה לש םילומגתה ביכרמל.העקשהה לולסמ תא תונשל שקיב
	 





	 
	 
	 

	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	 
	 המלושש תוכנ תבצק לשב תוברלו ,תוכנ תבצקל תואכזה תפוקת לכ לשב ופקזיי םילומג ימד.יביטקאורטר ןפואב
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	TD
	Span
	P
	Span
	יקלח הכנל םילומג ימד תודקפהו יחוטיב יוסיכ
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 הרובצה הרתיב םילומגתה ביכרממ חוטיב ימד תובגל תלהנמה הרבחל תורוהל יאשר יקלח הכנ ףיעסל םאתהב ,חוטיבה ימד הבוגב םוכס ןרקל דיקפהל וא
	37
	 יחוטיבה יוסיכה ףקיה לע הרימש ךרוצל ,
	 תוכנ ול העבקנ אל וילא סחיב רשא עבוקה רכשה קלח יבגל ,הכנל ךפה םרטב ול היהש םיריאשו תוכנל
	 ןלהל(
	-
	 עבוקה רכשה שרפה.)
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	:םיאבה תלפכמכ בשוחי עבוקה רכשה שרפה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	1.
	1.
	1.
	1.
	1.
	 
	;הכזמה עוריאה דעומב עבוקה רכשה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	2.
	2.
	2.
	2.
	2.
	 
	 ןיבש שרפהה
	100
	%
	 
	 יפכ ,חטובמ תימעל יאופרה םרוגה עבקש תוכנה רועיש ןיבל
	.תעל תעמ ןכדעתיש
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 תא לידגת אל ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ יקלח הכנ ידי לע יחוטיב יוסיכ תשיכר יוסיכה ףקיה ,יחוטיבה יוסיכה רועיש יבגל ןה ,הכזמה עוריאה םרט היה רשא יחוטיבה יוסיכה ףקיהל לעמ יחוטיבה םאתהב םיפסונ םייחוטיב םייוסיכ תשיכר יבגל ןהו דדמל הדמצה ישרפה ףוריצב עבוקה רכשה יבגל ןה.הז ןונקתב עובקל
	 






	 
	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	ימד לע ףסונ ,יקלח הכנ לשב ןרקל םילומג ימד ורבעוה לע ולשב םיפקזנה םילומגה
	-
	 הרבחה ידי ףיעסב רומאכ תלהנמה
	74
	 ימד רועיש עצוממ תלפכמ לע הלע םיוסמ שדוחב םילומגה ימד ךסו ,
	 ףיעסב ועמשמכ םילומגה
	74
	()א(
	1
	 ןלהל( עבוקה רכשה שרפהב )
	-
	 יקלח הכנל הדקפהה תרקת ,)םילומגה ימד טעמל( ןרקל ורבעוהש םילומגה ימד ךס ןיבש שרפהה רבעוי לע ולשב םיפקזנה
	-
	 ידיתיללכה ןרקב תימעה םש לע ןובשחל ,יקלח הכנל הדקפהה תרקת ןיבל )תלהנמה הרבחה  ונקי אלותיללכה ןרקב יחוטיב יוסיכ .רומאה ףיעסב הז לוחי םג לע תימע דעומש עוריאה הכזמה תבצקב תוכנ לח ינפל 
	01/06/2018
	 ,
	סחיב
	 
	ימדל
	 
	םילומג
	 
	ודקפויש
	 
	וניגב
	 
	ןרקב
	 ,
	לחה
	 
	מ
	-
	 
	01/06/2018
	.
	 





	 
	 
	 

	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 יוסיכ היהי אל ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ יחוטיב יוסיכ שכר אלש יקלח הכנל ,קפס רסה ןעמל תוומ וא תוכנ לשב וא תמייקה תוכנה תרמחה לשב ,עבוקה רכשה שרפהל סחיב םיריאשו תוכנל יחוטיבה תימעה תוכזל ףוקזת אל ןרקה ,ןכ ומכ .תמייקה ותוכנל רושק וניאש עוריאמ םרגיתש םילומג ימד הכנ.עבוקה רכשה שרפה לשב
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	TD
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	P
	Span
	םילומג ימד ולשב ודקפוהש אלמ הכנ
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	.אלמ הכנכ ול ןתינה יוסיכה לע ףסונ יחוטיב יוסיכ שוכרל יאשר וניא ןרקב אלמ הכנ
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 אלמ הכנ לשב ןרקל םילומג ימד ורבעוהלע ולשב םיפקזנה םילומגה ימד לע ףסונ
	-
	 הרבחה ידי ףיעסב רומאכ תלהנמה
	74
	 ,
	תיללכה ןרקב תימעה םש לע ןובשחל רומאכ םילומגה ימד ורבעוי
	 
	 ונקי אלו
	תיללכה ןרקב יחוטיב יוסיכ
	.
	 
	רומאה
	 
	ףיעסב
	 
	הז
	 
	לוחי
	 
	םג
	 
	לע
	 
	תימע
	 
	דעומש
	 
	עוריאה
	 
	הכזמה
	 
	תבצקב
	 
	תוכנ
	 
	לח
	 
	ינפל
	 
	01/06/2018
	 ,
	סחיב
	 
	ימדל
	 
	םילומג
	 
	ודקפויש
	 
	וניגב
	 
	ןרקב
	 ,
	לחה
	 
	מ
	-
	 
	01/06/2018
	.
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	Span
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	LBody
	Span
	77
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	TD
	Span
	P
	Span
	 תבצק לבקמ לש יוליג תבוח
	תוכנ
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 לע עיפשהל לוכיש יאופרה ובצמב וא ותסנכהב יוניש לכ לע תלהנמה הרבחל עידוי תוכנ תבצק לבקמ.ןונקתה יפל ויתויוכז
	 לע עיפשהל לוכיש יאופרה ובצמב וא ותסנכהב יוניש לכ לע תלהנמה הרבחל עידוי תוכנ תבצק לבקמ.ןונקתה יפל ויתויוכז
	 לע עיפשהל לוכיש יאופרה ובצמב וא ותסנכהב יוניש לכ לע תלהנמה הרבחל עידוי תוכנ תבצק לבקמ.ןונקתה יפל ויתויוכז
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	LI
	LBody
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	78
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	TD
	Span
	P
	Span
	תוכנ תבצק ילבקמ רחא בקעמ
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 אלש תורידתבו הדי לע ועבקייש םידעומל םאתהב תוכנ תבצק ילבקמל הנפת תלהנמה הרבחה תבצקל תואכז תנש לכב תחא היינפמ תחפת אלש תורידתב ,תותימצל אלמ הכנ לש הרקמבו ,תוכנ ךשמהל עגונב םיכמסמו םיטרפ תלבק ךרוצל ,תוכנ תבצקל תואכז לש םייתנש לכב תחא היינפמ תחפת.ןרקהמ תוכנ תבצק תלבקל םתואכז
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 רועיש תא ןכדעל שי יכ םישרדנה םינותנהו םיכמסמה תלבק רחאל תלהנמה הרבחה האצמ ןחבי ,תוכנה תבצק הנורחאה יאופרה םרוגה תטלחהל סחיב ,הכנה לש ובצמ תא יאופרה םרוגה רסה ןעמל .יאופרה םרוגה תטלחהל םאתהב הבצקה תא ןכדעת תלהנמה הרבחה .וניינעב הלבקתנש ףיעסב טרופמכ הכנ לש תשדוחמ העיבת ךילה יבגל ,קפס
	86
	 םיפיעס תוארוה ולוחי )א(
	63
	 
	 דע
	68
	 
	.הז ןונקתל
	 





	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 הקידב רחאלש לככ תבצק לבקמ ,םיינכדעה םינותנה יפ לע יכ אצמיי )ב( ןטק ףיעסב רומאכ  תלהנמה הרבחה לעפת ,הקלח וא הלוכ ,לעופב ול המלושש וזמ הנוש תוכנ תבצקל יאכז היה תוכנה םאתהב ,ןונקתה יפ לע םלתשהל םירומא ויהש םימוכסה םולשתל וא רתיב ומלושש םימוכסה תבשהל ימולשת תא ןכדעתו ,ןיינעל ,םקיספת וא ,ךליאו ןאכמ תוכנה תבצק לבקמל ומלתשיש תוכנה תבצק.םיינכדעה וינותנל םאתהב
	 





	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 וחלשנש ףא לע ,ליעל )א( ןטק ףיעסב רומאכ םיכמסמהו םיטרפה תלהנמה הרבחל ורבעוה אל דע תוכנה תבצק םולשת בכועי ,ליגר ראודב היינשהו םושר ראודב תחאה ,ךכ לע ,תוארתה יתש הכנל תלבקל.שרדנכ םיכמסמה
	 






	 
	 
	 
	 

	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 :ותבותכש הלש טנרטניאה רתאב זכורמ ףדב םסרפת תלהנמה הרבחה
	 



	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
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	יכמסמה תא:םיאבה ם 


	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1)  רחא תלהנמה הרבחה בקעמ ךרוצל תימעהמ תושרדנה תולועפה רבדב תויחנה ךמסמ ךותב בקעמל םישרדנה םיכמסמה תא חלשי אלש תימע יכ ןיוצי הז ךמסמב .תוכנ תבצק ילבקמ םיכמסמה תלבקל דע ,ולש תוכנה תבצק םולשת בכועי ,היינשה הארתהב רומאכ םידעומה.שרדנכ 
	(1)  רחא תלהנמה הרבחה בקעמ ךרוצל תימעהמ תושרדנה תולועפה רבדב תויחנה ךמסמ ךותב בקעמל םישרדנה םיכמסמה תא חלשי אלש תימע יכ ןיוצי הז ךמסמב .תוכנ תבצק ילבקמ םיכמסמה תלבקל דע ,ולש תוכנה תבצק םולשת בכועי ,היינשה הארתהב רומאכ םידעומה.שרדנכ 
	(1)  רחא תלהנמה הרבחה בקעמ ךרוצל תימעהמ תושרדנה תולועפה רבדב תויחנה ךמסמ ךותב בקעמל םישרדנה םיכמסמה תא חלשי אלש תימע יכ ןיוצי הז ךמסמב .תוכנ תבצק ילבקמ םיכמסמה תלבקל דע ,ולש תוכנה תבצק םולשת בכועי ,היינשה הארתהב רומאכ םידעומה.שרדנכ 
	(1)  רחא תלהנמה הרבחה בקעמ ךרוצל תימעהמ תושרדנה תולועפה רבדב תויחנה ךמסמ ךותב בקעמל םישרדנה םיכמסמה תא חלשי אלש תימע יכ ןיוצי הז ךמסמב .תוכנ תבצק ילבקמ םיכמסמה תלבקל דע ,ולש תוכנה תבצק םולשת בכועי ,היינשה הארתהב רומאכ םידעומה.שרדנכ 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)  יולימל ספוט תבצק לבקמ רחא תלהנמה הרבחה בקעמ בגא תוכנ תבצק לבקמ ידי לע.תוכנ 
	(2)  יולימל ספוט תבצק לבקמ רחא תלהנמה הרבחה בקעמ בגא תוכנ תבצק לבקמ ידי לע.תוכנ 
	(2)  יולימל ספוט תבצק לבקמ רחא תלהנמה הרבחה בקעמ בגא תוכנ תבצק לבקמ ידי לע.תוכנ 
	(2)  יולימל ספוט תבצק לבקמ רחא תלהנמה הרבחה בקעמ בגא תוכנ תבצק לבקמ ידי לע.תוכנ 
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	תיתפוקת תיאופר הקידב
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	ל תחא
	ל תחא
	ל תחא
	-
	 
	5
	 
	 יאופרה םרוגה תטלחהל סחיב ,תוכנה תבצק לבקמ לש ובצמ תא יאופרה םרוגה ןחבי םינש
	 תטלחהל סחיב תוכנה תבצק לבקמ לש תוכנה בצמב יוניש לח יכ אצמנ .וניגב הלבקתנש הנורחאה
	 ףיעסל םאתהב יאופרה םרוגה תטלחה ןכדועת ,רומאכ הנורחאה יאופרה םרוגה
	66
	  
	 ןכדועת הבצקהו
	 ףיעסב טרופמכ הכנ לש תשדוחמ העיבת ךילה יבגל ,קפס רסה ןעמל .םאתהב
	86
	 תוארוה ולוחי  )א(
	 םיפיעס
	63
	 
	 דע
	68
	 
	.הז ןונקתל
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	Span
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	Span
	תוכנ תגרד יוניש
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 תוארוהל םאתהב תלהנמה הרבחל תונפל יאשר הרמחוה ותוכנ תגרדו יקלח הכנכ רכוהש תימע ףיעסב
	65
	 
	 לשב חטובמ תימעה היה ובצמב הרמחהה ןיינעל הכזמה עוריאה דעומבש דבלבו ,ליעל
	 ףיעסב ותועמשמכ עבוקה רכשה שרפה
	75
	 .
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	כנ תבצק תלבקל העיבת תשגהכ הומכ תוכנה תגרד תרמחהל תימע תעיבת היבגל ולוחיו תו םיפיעס תוארוה תוברל הז קרפ תוארוה
	63
	-
	68
	 .
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	:תואבה תועיבקה תא תקמונמה ותטלחהב עבקי יאופרה םרוגה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1)  המייתסה םאה ,ידועיס הכנל ותכיפה תוברל ,הכנה לש ותוכנ תגרדב הרמחה הלח םאה ףיעסב עובקל םאתהב הרמחהל סחיב הרשכא תפוקת34  המרגנ הרמחהה םאהו האצותכ;םותיח ךילה היהש לככ ,תימעה לש יאופרה םותיחה ךילהב וגרחוה רשא הלחמ וא עוריאמ 
	(1)  המייתסה םאה ,ידועיס הכנל ותכיפה תוברל ,הכנה לש ותוכנ תגרדב הרמחה הלח םאה ףיעסב עובקל םאתהב הרמחהל סחיב הרשכא תפוקת34  המרגנ הרמחהה םאהו האצותכ;םותיח ךילה היהש לככ ,תימעה לש יאופרה םותיחה ךילהב וגרחוה רשא הלחמ וא עוריאמ 
	(1)  המייתסה םאה ,ידועיס הכנל ותכיפה תוברל ,הכנה לש ותוכנ תגרדב הרמחה הלח םאה ףיעסב עובקל םאתהב הרמחהל סחיב הרשכא תפוקת34  המרגנ הרמחהה םאהו האצותכ;םותיח ךילה היהש לככ ,תימעה לש יאופרה םותיחה ךילהב וגרחוה רשא הלחמ וא עוריאמ 
	(1)  המייתסה םאה ,ידועיס הכנל ותכיפה תוברל ,הכנה לש ותוכנ תגרדב הרמחה הלח םאה ףיעסב עובקל םאתהב הרמחהל סחיב הרשכא תפוקת34  המרגנ הרמחהה םאהו האצותכ;םותיח ךילה היהש לככ ,תימעה לש יאופרה םותיחה ךילהב וגרחוה רשא הלחמ וא עוריאמ 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2) ;תוכנה רועיש 
	(2) ;תוכנה רועיש 
	(2) ;תוכנה רועיש 
	(2) ;תוכנה רועיש 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3) ;הכנה לש ותוכנ תגרדב הרמחהה דעומ 
	(3) ;הכנה לש ותוכנ תגרדב הרמחהה דעומ 
	(3) ;הכנה לש ותוכנ תגרדב הרמחהה דעומ 
	(3) ;הכנה לש ותוכנ תגרדב הרמחהה דעומ 




	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	(4)
	 
	.יוניש הב לח םא ,תוכנה תפוקת
	 





	 
	 
	 

	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 לש ותוכנ תגרדב הרמחה הלח יכ ,יאופרה םרוגה תטלחהל םאתהב ,תלהנמה הרבחה האצמ ףיעסב טרופמכ תוגרחה וא הרשכא תפוקת ןיינעל תוארוה תולח אל יכו רומאכ יקלח הכנכ רכוהש הכנ(ג ןטק
	1
	 .הרומאה הרמחהה לשב תוכנ תבצק תלבקל הכנה יאכז היהי ,)
	 





	 
	 
	 

	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 יקלח הכנל תוכנ תבצק תלדגה הרשוא תוכנה תבצק בשוחת ,ותוכנ תגרד תרמחה תובקעב.הרומאה הרמחהה דעומב עבוקה רכשהו יאופרה םרוגה עבקש ןכדועמה תוכנה רועישל םאתהב
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	חוטיבה תפוקת םות ליגל עיגהש הכנ
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	 תימעה ןובשחל םילומגה ימד תפיקזו תוכנה תבצק םולשת וקספוי חוטיבה תפוקת םות ליגל הכנה עיגה .ןרקב הכנה תבצק קרפ תוארוהל םאתהב הנקז תבצק תלבקל הז דעוממ לחה יאכז היהי הכנה תימעה.הנקז
	 תימעה ןובשחל םילומגה ימד תפיקזו תוכנה תבצק םולשת וקספוי חוטיבה תפוקת םות ליגל הכנה עיגה .ןרקב הכנה תבצק קרפ תוארוהל םאתהב הנקז תבצק תלבקל הז דעוממ לחה יאכז היהי הכנה תימעה.הנקז
	 תימעה ןובשחל םילומגה ימד תפיקזו תוכנה תבצק םולשת וקספוי חוטיבה תפוקת םות ליגל הכנה עיגה .ןרקב הכנה תבצק קרפ תוארוהל םאתהב הנקז תבצק תלבקל הז דעוממ לחה יאכז היהי הכנה תימעה.הנקז
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	הדובעמ רכתשמה הכנל תוכנ תבצק
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	 םיפיעסב םיעובקה תורוקמהמ הסנכה ול שיש הכנ
	 םיפיעסב םיעובקה תורוקמהמ הסנכה ול שיש הכנ
	 םיפיעסב םיעובקה תורוקמהמ הסנכה ול שיש הכנ
	2
	(
	1
	ו )
	-
	2
	(
	2
	 ןיגב םולשת טעמל( הסנכה סמ תדוקפל )
	 ןלהל( רחא רוקממ הבצק וא ,הלטבא ימדמ וא ,)הכזמה עוריאה דעומ דע ורבצנש קיסעממ הלחמ ימי
	-
	 תללוכ הסנכה ףוריצב ןרקהמ יאכז אוה הל הבצקה םוכס דוע לכ תוכנה תבצק אולמ ול םלושת )ה ןלהל( תללוכה הסנכה
	-
	 הכנל תבלושמ הסנכה לש תעצוממה תישדוחה ותסנכה ללכ לע הלוע וניא ) םיפיעס יפל תימעה
	2
	(
	1
	ו )
	-
	 
	2
	(
	2
	 ב הסנכה סמ תדוקפל )
	12
	 
	 ,הכזמה עוריאה דעומל ומדקש םישדוחה
	דבלב הקלחמ וא האולממ ןרקל םילומגה ימד ורבעוה םא ןיב
	 
	 ןלהל(
	-
	 הכנל הסנכהה תרקת.)
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 התלע תוכנה תבצק םוכסמ תחפוי ,הכנל הסנכהה תרקת לע הכנל תבלושמה הסנכהה הסנכהה תרקת ןיבל הכנל תבלושמה הסנכהה ןיבש שרפההמ תיצחמ ,הכנה תימעל תמלושמה.הכנל
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 הלעפש רחאל הכנה לש הסנכהה היהת הז ףיעס ןיינעל תללוכה הסנכהה יכ רהבוי ףיעסל םאתהב תלהנמה הרבחה
	83
	.
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	 תעיבת
	רחא רוקממ הבצק
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 רוקממ הבצק םולשתל תואכז הנקמה הכזמ עוריאמ המרגנ תוכנה יכ תלהנמה הרבחה העבק הבצקל ול םיעיגמה םימולשתה תא עבתיש ךכב תוכנ תבצקל תימע לש ותואכז אולמ הנתות ,רחא.יטנוולרה קוחה תוארוהל םאתהבו רחא רוקממ
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 שיגהל וילעש תימעל עידות תלהנמה הרבחה לע ןכו ,רחא רוקממ הבצק תלבקל העיבת ךותב תאזו ,רחא רוקממ הבצק תלבקל העיבת שיגי אל תימעה םא תוכנה תבצק הבוג ןיינעל תוכלשהה
	7
	 
	.תלהנמה הרבחה תטלחה דעוממ םימי
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ותעיבת תייחד לע הרבחל תימעה עידוי ,רחא רוקממ הבצק תלבקל תימעה לש ותעיבת התחדנותעיבת תייחד לע רערעיו  יאל תלהנמה הרבחה תמכסה הנתינ םא אלא ,ךכל תכמסומה האכרעה ינפב .רומאכ רוערע תשגה
	 





	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 םשב ,תלהנמה הרבחה רערעת היפל ףולחת תוכז תימעהמ לבקל תיאשר תלהנמ הרבח תלבקל תימעה לש ותעיבת תייחד לע תלהנמה הרבחה הרערע .תכמסומה האכרעה ינפב ,תימעהתימעה ףתשי ,רחא רוקממ הבצק .רוערעה תלבק ךרוצל שרדייש לככ הרבחה םע הלועפ
	 





	 
	 
	 

	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 לע רוערע תימעה שיגה אל וא ,רחא רוקממ הבצק םולשתל העיבתב הכנה תימעה הנפ אל ךות ,רחא רוקממ הבצק תלבקל תואכזה ןיינעב הטלחהה
	45
	 
	 ,תלהנמה הרבחה תעדוה דעוממ םימי
	:הלא לכ תלפכמכ תוכנה תבצק בשוחת
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1)  תבצקל עבוקה רכשה;תוכנ 
	(1)  תבצקל עבוקה רכשה;תוכנ 
	(1)  תבצקל עבוקה רכשה;תוכנ 
	(1)  תבצקל עבוקה רכשה;תוכנ 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2) 25%; 
	(2) 25%; 
	(2) 25%; 
	(2) 25%; 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	 
	.יאופרה םרוגה ידי לע תימעל עבקנש תוכנה רועיש
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	Span
	הכנ תבצק זוזיק
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 לשב רחא רוקממ הבצקל ותואכז הרכוה רשא ,הכנ תימעל ןרקה םלשתש תוכנה תבצק םוכס אל ןרקה םלשתש תוכנה תבצק םוכסש דבלבו ,הלא ינש ןיבמ הובגה םוכסה היהי ,הכזמ עוריא ותוא הבצקה לע הלעי:הז ףיעס תוארוה אלול תימעל העיגמש
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1) 25%  םרוגה ידי לע תימעל עבקנש תוכנה רועישב לפכומ אוהשכ עבוקה רכשהמ.יאופרה 
	(1) 25%  םרוגה ידי לע תימעל עבקנש תוכנה רועישב לפכומ אוהשכ עבוקה רכשהמ.יאופרה 
	(1) 25%  םרוגה ידי לע תימעל עבקנש תוכנה רועישב לפכומ אוהשכ עבוקה רכשהמ.יאופרה 
	(1) 25%  םרוגה ידי לע תימעל עבקנש תוכנה רועישב לפכומ אוהשכ עבוקה רכשהמ.יאופרה 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2) 100%  םרוגה ידי לע תימעל עבקנש תוכנה רועישב לפכומ אוהשכ עבוקה רכשהמ.זוזיקל הבצקה סיסב יוכינב יאופרה 
	(2) 100%  םרוגה ידי לע תימעל עבקנש תוכנה רועישב לפכומ אוהשכ עבוקה רכשהמ.זוזיקל הבצקה סיסב יוכינב יאופרה 
	(2) 100%  םרוגה ידי לע תימעל עבקנש תוכנה רועישב לפכומ אוהשכ עבוקה רכשהמ.זוזיקל הבצקה סיסב יוכינב יאופרה 
	(2) 100%  םרוגה ידי לע תימעל עבקנש תוכנה רועישב לפכומ אוהשכ עבוקה רכשהמ.זוזיקל הבצקה סיסב יוכינב יאופרה 





	 
	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	" ,הז ףיעסבזוזיקל הבצקה סיסב  "
	-
	  תלפכמ:הלא ינש
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	 
	 ףיעס יפל ךרצנ הכנ תבצק לש הרקמבו ,רחא רוקממ הבצק םוכס
	7
	 
	 םיכנה קוחל
	ט"ישתה ,)םוקישו םילומגת(
	-
	 
	1959
	 
	 ןלהל(
	-
	 םיכנה קוח וליא ול םלושמ היהש הבצקה םוכס ,) ףיעס יפל תבשוחמ התייה ותבצק
	5
	 
	;םיכנה קוחל
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)  הבצקה הבשוח ויפלש רכשה ןיבל עבוקה רכשה ןיבש סחיה וא ,רחא רוקממ1 יפל ,.םהינבמ ךומנה 
	(2)  הבצקה הבשוח ויפלש רכשה ןיבל עבוקה רכשה ןיבש סחיה וא ,רחא רוקממ1 יפל ,.םהינבמ ךומנה 
	(2)  הבצקה הבשוח ויפלש רכשה ןיבל עבוקה רכשה ןיבש סחיה וא ,רחא רוקממ1 יפל ,.םהינבמ ךומנה 
	(2)  הבצקה הבשוח ויפלש רכשה ןיבל עבוקה רכשה ןיבש סחיה וא ,רחא רוקממ1 יפל ,.םהינבמ ךומנה 
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	רחא רוקממ הבצקל העיבת תשגה ןמזב הכנ תבצק
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 םלשת ,שגוה םא רוערעב הטלחה וא רחא רוקממ הבצק תלבקל העיבתב הטלחה תלבקל דע ףיעסב רומאה םוכסב הבצק תימעל ןרקה
	83
	 .)ה(
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 הלבקתנ םרטו רחא רוקממ הבצק תלבקל העיבת שיגהש תימע ,)א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע םוכס ןיבש שרפהה םוכסב המדקמ לבקל יאשר היהי ,רחא רוקממ הבצק תלבקל ותעיבתב הטלחה )א( ןטק ףיעס יפל הבצקה םוכס ןיבל רחא רוקממ הבצקל ותואכז אלמלא יאכז היה הל תוכנה תבצק ןלהל(
	-
	 המדקמה)  דעוממ לחה ,ןרקב העבקנש תוכנה תפוקתמ שילש ךשמל וא םישדוח השש ךשמל .ןהינבמ הרצקה הפוקתה יפל ,ןרקב הבצקה םולשת תליחת
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	 תוכנה תואבצק םוכס ,רחא רוקממ הבצק תלבקל תואכזה ןיינעב הטלחהה ןתמ רחאל םאןרקהמ תימעל ומלושש תוכנה תואבצק םוכס לע הלוע ןהל יאכז הכנה תימעהש  םולשת תפוקתבדח םוכסב תימעל םלושי ,המדקמה
	-
	 םימוכסה ןיבש רעפה ,דדמל הדמצה ישרפה תפסותבו ימעפ.המלושש לככ המדקמה יוכינב ,)א( ןטק ףיעס יפל תוכנ תבצק המלוש םהבש םישדוחה רובע םירומאה
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	 תוכנה תואבצק םוכס ,רחא רוקממ הבצק תלבקל תואכזה ןיינעב הטלחהה ןתמ רחאל םא יאכז היה תימעהש תוכנה תואבצק םוכס לע הלוע המדקמה םולשת תפוקתב ןרקהמ תימעל ומלושש המדקמה תא תימעה םלשי ,רחא רוקממ הבצק תלבקל תואכזה חכונ הפוקת התוא לשב ןרקהמ ןהל אלא ,ןהל יאכז אוהש תוידיתעה תוכנה תואבצקמ ,דדמל הדמצה ישרפה תפסותב ,רתיב ול המלושש םלשל רחב םא תואבצקהמ בוחה תייבג רחאל םא .ןרקל םולשת תועצמאב רומאכ המדקמה תא הז םוכס הכוני ,רתיב המלושש המדקמה ימולשת ךותמ ןרקל רזחוה אלש יפסכ םוכס רתונ תוידיתעה קפסמ וניא תימעה תוכזל דמועה רובצה םוכסה ובש הרקמב .תימעה תוכזל דמועש רובצה םו
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	ךשמה תעיבתל תימעה תואכזו תוכנ תבצקל תואכזה תפוקת םות
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	 העדוהב טרפתו תוכנ תבצקל תואכזה תפוקת םות דעומל ותעגה לע הכנל עידות תלהנמ הרבח .תוכנ תבצקל תואכזה תפוקת תכראהל ךשמה תעיבת שיגהל הכנה ינפב תודמועה תויורשפאה תא .ךשמה תעיבת תשגהל תימעהמ םישרדנה םיכמסמה תא תלהנמה הרבחה טרפת רומאכ העדוהב
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	א( הקספב רומאכ העדוהכ הכנל חלשית )
	-
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	 .תוכנ תבצקל תואכזה תפוקת םות ינפל םישדוח
	לע הרשואש תוכנה תפוקתש הרקמב
	-
	 רושיא דעומב הרתונש תוכנה תפוקתש וא תלהנמה הרבחה ידי לע תולוע ןניא ,תוכנ תבצק תלבקל העיבתה
	3
	 
	 רושיא םע )א( ןטק ףיעס יפל העדוהה ןתנית ,םישדוח
	.תוכנ תבצק תלבקל העיבתה
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	 םיפיעס תוארוה ולוחי הכנ לש ךשמה תעיבת ךילה יבגל ,קפס רסה ןעמל
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	 תימע יריאש
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	חטובמ תימע לש םיריאש תבצקל תואכזל םיאנת
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	:ןלהלש םיאנתה לכ םייקתהב םיריאש תבצקל םיאכז ויריאש ויהי ,ןרקב חטובמ תימע רטפנ
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	(1)  ,הרשכא תפוקת המייתסה ףיעסל םאתהב שרדנה לככ34 ;הכזמה עוריאה דעומ םרט 
	(1)  ,הרשכא תפוקת המייתסה ףיעסל םאתהב שרדנה לככ34 ;הכזמה עוריאה דעומ םרט 
	(1)  ,הרשכא תפוקת המייתסה ףיעסל םאתהב שרדנה לככ34 ;הכזמה עוריאה דעומ םרט 
	(1)  ,הרשכא תפוקת המייתסה ףיעסל םאתהב שרדנה לככ34 ;הכזמה עוריאה דעומ םרט 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)  ךילהב הגרחוה רשא הלחמ וא עוריאמ האצותכ המרגנ אל חטובמה תימעה תריטפ ףיעסב רומאכ תימעה לש יאופרה םותיחה35; 
	(2)  ךילהב הגרחוה רשא הלחמ וא עוריאמ האצותכ המרגנ אל חטובמה תימעה תריטפ ףיעסב רומאכ תימעה לש יאופרה םותיחה35; 
	(2)  ךילהב הגרחוה רשא הלחמ וא עוריאמ האצותכ המרגנ אל חטובמה תימעה תריטפ ףיעסב רומאכ תימעה לש יאופרה םותיחה35; 
	(2)  ךילהב הגרחוה רשא הלחמ וא עוריאמ האצותכ המרגנ אל חטובמה תימעה תריטפ ףיעסב רומאכ תימעה לש יאופרה םותיחה35; 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3) ;חוטיבה תפוקת םות ליגל עיגה םרט חטובמה תימעה הריטפה דעומב 
	(3) ;חוטיבה תפוקת םות ליגל עיגה םרט חטובמה תימעה הריטפה דעומב 
	(3) ;חוטיבה תפוקת םות ליגל עיגה םרט חטובמה תימעה הריטפה דעומב 
	(3) ;חוטיבה תפוקת םות ליגל עיגה םרט חטובמה תימעה הריטפה דעומב 
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	 יוסיכ לע רתיו אל חטובמה תימעה
	 ,ןיינעה יפל ,גוז תבל יחוטיב יוסיכ וא םיריאשל יחוטיב
	 םיפיעסב רומאכ םירקמב טעמל
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	(5)  דעוממ םינש עבש ךותב תלהנמה הרבחל השגוה םיריאש תבצק תלבקל העיבתה.הכזמה עוריאה 
	(5)  דעוממ םינש עבש ךותב תלהנמה הרבחל השגוה םיריאש תבצק תלבקל העיבתה.הכזמה עוריאה 
	(5)  דעוממ םינש עבש ךותב תלהנמה הרבחל השגוה םיריאש תבצק תלבקל העיבתה.הכזמה עוריאה 
	(5)  דעוממ םינש עבש ךותב תלהנמה הרבחל השגוה םיריאש תבצק תלבקל העיבתה.הכזמה עוריאה 
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	ה אהי תימע יריאש תבצק תלבקל ןושארה תואכזה דעומ
	-
	1
	 
	 בקועה שדוחל
	 תריטפ שדוחל
	.תימעה
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	:ןיינעה יפל ,םיאבה םידעומב היהי תימע יריאש תבצקל תואכזה םות
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	 ןמלא יבגל
	-
	 .שדחמ אשינ םא ףא ,ותריטפ שדוחב ןורחאה םויה
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	 ןמלא םניאש םיריאש יבגל
	-
	 .הז ןונקת יפל םיריאש תויהל ולדח וב שדוחה םותב
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	םיריאש תבצק תעיבתל יללכ עדימ
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	 :ותבותכש הלש טנרטניאה רתאב זכורמ ףדב םסרפת תלהנמה הרבחה
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	 :םיאבה םיכמסמה תא
	 :םיאבה םיכמסמה תא
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	(1)  ךמסמ העיבתב לופיטל םינמז תוחולל תוסחייתה תוברל העיבתב לופיטה ךילה טרופי וב;התמלשהל דעו התשגה דעוממ 
	(1)  ךמסמ העיבתב לופיטל םינמז תוחולל תוסחייתה תוברל העיבתב לופיטה ךילה טרופי וב;התמלשהל דעו התשגה דעוממ 
	(1)  ךמסמ העיבתב לופיטל םינמז תוחולל תוסחייתה תוברל העיבתב לופיטה ךילה טרופי וב;התמלשהל דעו התשגה דעוממ 
	(1)  ךמסמ העיבתב לופיטל םינמז תוחולל תוסחייתה תוברל העיבתב לופיטה ךילה טרופי וב;התמלשהל דעו התשגה דעוממ 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)  תמישרו עדימה טוריפ תוברל ריאשהמ שרדנה הלועפה ןפוא רבדב תויחנה ךמסמ;העיבתב לופיטה תבוטל םישרדנה םיכמסמה 
	(2)  תמישרו עדימה טוריפ תוברל ריאשהמ שרדנה הלועפה ןפוא רבדב תויחנה ךמסמ;העיבתב לופיטה תבוטל םישרדנה םיכמסמה 
	(2)  תמישרו עדימה טוריפ תוברל ריאשהמ שרדנה הלועפה ןפוא רבדב תויחנה ךמסמ;העיבתב לופיטה תבוטל םישרדנה םיכמסמה 
	(2)  תמישרו עדימה טוריפ תוברל ריאשהמ שרדנה הלועפה ןפוא רבדב תויחנה ךמסמ;העיבתב לופיטה תבוטל םישרדנה םיכמסמה 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3)  תוארוה תוברל ןרקהמ םיריאש תבצק תלבקל העיבת ספוט.ספוטה יולימ ןפוא ןיינעל 
	(3)  תוארוה תוברל ןרקהמ םיריאש תבצק תלבקל העיבת ספוט.ספוטה יולימ ןפוא ןיינעל 
	(3)  תוארוה תוברל ןרקהמ םיריאש תבצק תלבקל העיבת ספוט.ספוטה יולימ ןפוא ןיינעל 
	(3)  תוארוה תוברל ןרקהמ םיריאש תבצק תלבקל העיבת ספוט.ספוטה יולימ ןפוא ןיינעל 
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	:םיאבה םיכמסמה תא לולכתו תלהנמה הרבחל שגות םיריאש תבצק תלבקל העיבת
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	(1) ;םיריאש תבצק תלבקל העיבת ספוט 
	(1) ;םיריאש תבצק תלבקל העיבת ספוט 
	(1) ;םיריאש תבצק תלבקל העיבת ספוט 
	(1) ;םיריאש תבצק תלבקל העיבת ספוט 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2) ;חטובמה תימעה לש הריטפ תדועת 
	(2) ;חטובמה תימעה לש הריטפ תדועת 
	(2) ;חטובמה תימעה לש הריטפ תדועת 
	(2) ;חטובמה תימעה לש הריטפ תדועת 
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	(3)
	(3)
	(3)
	 
	לע תושרדנה תופסונ תואתכמסא וא עדימ
	-
	 ףופכב לכהו תלהנמה הרבחה ידי תוארוהל.יתקיחתה רדסהה
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	 ךותב ריאשל בישת תלהנמה הרבחה
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	 )א( ןטק ףיעסב רומאכ העיבתה תשגה דעוממ םימי
	:םיאבה םיאשונה יבגל טרפתו
	 






	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1) ;ריאשה תעיבת תלבק רושיא 
	(1) ;ריאשה תעיבת תלבק רושיא 
	(1) ;ריאשה תעיבת תלבק רושיא 
	(1) ;ריאשה תעיבת תלבק רושיא 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2) ;ויהיש לככ ,ריאשה תעיבתב תורסחה תופסונ תואתכמסא וא עדימ תשקב 
	(2) ;ויהיש לככ ,ריאשה תעיבתב תורסחה תופסונ תואתכמסא וא עדימ תשקב 
	(2) ;ויהיש לככ ,ריאשה תעיבתב תורסחה תופסונ תואתכמסא וא עדימ תשקב 
	(2) ;ויהיש לככ ,ריאשה תעיבתב תורסחה תופסונ תואתכמסא וא עדימ תשקב 
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	 היהי םיריאש תבצקל העיבתה תלבק דעומ םיריאשה תעיבת הנושארל הלבקתה וב דעומה יפל ,תלהנמה הרבחה ידי לע שקבתהש ףסונה עדימה לבקתה וב דעומה וא ,תלהנמה הרבחב.םהינבמ רחואמה
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	 ךותב ריאשל עידות תלהנמה הרבחה
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	 םא םיריאש תבצקל העיבתה תלבק דעוממ םימי
	 ןודל ןרקה אפור יופצ םאהו ,התחדנ וא ותעיבת הרשוא
	.ותעיבת ןיינעב
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	 רכשה תא העדוהב טרפת ,םיריאש תבצק תלבקל ריאשה תעיבת תא תלהנמה הרבחה הרשיא יטנוולרה יוסיכה רועיש ,םיריאשל יחוטיבה יוסיכה רועיש ,ותריטפ םרט חטובמה תימעה לש עבוקה תואכזה תפוקתו ריאשה יאכז הל םיריאשה תבצק םוכס ,)םותי וא ,ןמלא ,הרוה( ריאשה גוסל תבצקל.םיריאש
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	 הייחדל תוביסה תא טרפת ,םיריאש תבצק תלבקל ריאשה תעיבת תא תלהנמה הרבחה התחד הרבחה תטלחה לע ריאשה קלח .תלהנמה הרבחה תעיבק לע רערעל ריאשל תדמועש תוכזה תא ןכולע תונחבנ ןניאש תויגוסב תלהנמה
	-
	 ךותב רוערע שיגהל יאשר אהי ,יאופרה םרוגה ידי
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	 םימי
	 דעוממ
	.הייחדה תעדוה
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	 ךותב ריאשל עידות תלהנמה הרבחה
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	 םא )ז( הקספב רומאכ רוערעה תשגה דעוממ םימי
	 .תקמונמו תטרופמ היהת תלהנמה הרבחה תטלחה .החדנ וא רוערעה לבקתנ
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	(ח)
	(ח)
	(ח)
	 
	חפסנב חנומה תרדגהכ( תועיבת בושייו רוריב לע ]בי[ תועבונה תויוכזל סחיב ריאש לש ) לש ותריטפמחפסנב םיללכה תכרעמ לוחת ,תימעה ]בי[.
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	TD
	Span
	P
	Span
	ןרקה אפור
	 
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 ךותב ריאשה תעיבתב אפורה ןודי ,העיבתב ןרקה אפור תטלחה שרדיתש לככ
	20
	 
	 דעוממ םימי
	.העיבתה תלבק
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	:תואבה תועיבקה תא תקמונמ הטלחהב עבקי ןרקה אפור
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	 
	;הכזמה עוריאה דעומ
	 






	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	 
	 האצותכ המרגנ חטובמה תימעה תריטפ םאהו הרשכאה תפוקת המייתסה םאה
	 טרופמכ הרשכא תפוקת ןיינעל תוארוה ויבגל תולחש יאופר בצמ לכ וא םומ ,הלחמ ,הנואתמ
	 ףיעסב
	34
	 ;
	 






	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	 
	 ךילהב וגרחוהש הלחמ וא עוריאמ האצותכ המרגנ חטובמה תימעה תריטפ םאה
	;יאופר םותיח היהש לככ ,יאופרה םותיחה
	 






	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ךכ לע חלשית ,ותטלחה תא לבקל ידכ םישרדנה םיפסונ םינותנ ןרקה אפורל ושרדנש לככ ךותב ריאשל העדוה
	2
	 
	.ודי לע העיבתה תניחב דעוממ םימי
	 





	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 ךותב ריאשל עידות תלהנמה הרבחה
	2
	 
	 וא ןרקה אפור ידי לע העיבתה תניחב דעוממ םימי
	 ךותב
	7
	 
	 ,ןיינעה יפל ,)ג( ןטק ףיעסב רומאכ ןרקה אפור תשקבל םאתהב םיכמסמה תלבק דעוממ םימי
	 .תקמונמו תטרופמ היהת ןרקה אפור תטלחה .העיבתב ןרקה אפור תטלחה לע
	 





	 
	 
	 
	 


	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	דות ,התחדנ ריאשה תעיבתש לככ לע ,)ד( ןטק ףיעסב רומאכ העדוהב תלהנמה הרבחה ול עי הדעווב ומעטמ אפור תונמל ותואכז לע ןכו תיאופרה הדעוה ינפב הטלחהה לע רערעל ריאשה לש ותוכז הדעווב אפורל תמלושמה תיברימה תולעה תרקתל ףופכב תלהנמה הרבחה ידי לע םלושיש תיאופרה.ןרקב תיאופרה
	 






	 
	 
	 
	 
	 


	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	 
	קתה ריאשה תעיבתש לככ תא ,)ד( ןטק ףיעסב רומאכ העדוהב תלהנמה הרבחה טרפת ,הלב יוסיכה רועיש ,םיריאשל יחוטיבה יוסיכה רועיש ,ותריטפ םרט חטובמה תימעה לש עבוקה רכשה תואכזה תפוקתו ריאשה יאכז הל םיריאשה תבצק םוכס ,)םותי וא ,ןמלא ,הרוה( ריאשה גוסל יטנוולרה.םיריאש תבצקל
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	TD
	Span
	P
	Span
	תיאופר הדעו
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 וז העיבק לע רוערע שיגהל יאשר אהי ,ןרקה אפור תעיבק לע חטובמה תימעה ריאש קלח ךותב תיאופרה הדעוול
	90
	 
	.ןרקה אפור תטלחה לע תלהנמה הרבחה תעדוה דעוממ םימי
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ךותב רתויה לכל ריאשה תעיבתב ןודת תיאופרה הדעוה
	21
	 
	 לש רוערעה תלבק דעוממ םימי
	.ריאשה
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 עירכת תיאופרה הדעוה עירכהל ןרקה אפור שרדנ רשא םיאשונה יבגל תקמונמה התטלחהב ןטק ףיעס תוארוהל םאתהב םהב
	91
	 
	;)ב(
	 





	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 ךכ לע חלשית ,הטלחה לבקל ידכ םישרדנה ,םיפסונ םינותנ תיאופרה הדעוול ושרדנש לככ ךותב ריאשל העדוה
	2
	 
	.תיאופרה הדעווה תוסנכתה דעוממ םימי
	 





	 
	 
	 
	 


	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 ךותב ריאשל עידות תלהנמה הרבחה
	2
	 
	 ךותב וא תיאופרה הדעווה תוסנכתה דעוממ םימי
	7
	 
	 תטלחה לע ,ןיינעה יפל ,)ד( ןטק ףיעסב רומאכ הדעווה תשקבל םאתהב םיכמסמה תלבק דעוממ םימי
	.תקמונמו תטרופמ היהת הדעווה תטלחה .רוערעב תיאופרה הדעווה
	 





	 
	 
	 
	 


	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	 
	טק ףיעסב רומאכ העדוהב תלהנמה הרבחה ול עידות ,התחדנ ריאשה תעיבתש לככ לע ,)ה( ן.םירוערעל תיאופרה הדעוה ינפב הטלחהה לע רערעל ריאשה לש ותוכז
	 





	 
	 
	 
	 


	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	 
	 תא ,)ה( ןטק ףיעסב רומאכ העדוהב תלהנמה הרבחה טרפת ,הלבקתה ריאשה תעיבתש לככ יוסיכה רועיש ,םיריאשל יחוטיבה יוסיכה רועיש ,ותריטפ םרט חטובמה תימעה לש עבוקה רכשהא ,הרוה( ריאשה גוסל יטנוולרה תואכזה תפוקתו ריאשה יאכז הל םיריאשה תבצק םוכס ,)םותי וא ,ןמל.םיריאש תבצקל
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	TD
	Span
	P
	Span
	םירוערעל תיאופר הדעו
	 
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 וז העיבק לע רוערע שיגהל יאשר אהי ,תיאופרה הדעוה תעיבק לע חטובמה תימעה ריאש קלח ךותב םירוערעל תיאופרה הדעוול
	90
	 
	הדעוה תטלחה לע תלהנמה הרבחה תעדוה דעוממ םימי
	 
	.תיאופרה
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ךותב ריאשה תעיבתב ןודת םירוערעל תיאופרה הדעוה
	21
	 
	 לש רוערעה תלבק דעוממ םימי
	.ריאשה
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ןרקה אפור שרדנ רשא םיאשונה יבגל תקמונמה התטלחהב עירכת םירוערעל תיאופרה הדעווה ןטק ףיעס תוארוהל םאתהב םהב עירכהל
	91
	 
	.)ב(
	 





	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 םירוערעל תיאופרה הדעוול ושרדנש לככ חלשית ,הטלחה לבקל ידכ םישרדנה ,םיפסונ םינותנ ךותב ריאשל העדוה ךכ לע
	2
	 
	.םירוערעל תיאופרה הדעווה תוסנכתה דעוממ םימי
	 





	 
	 
	 

	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 ךותב ריאשל עידות תלהנמה הרבחה
	2
	 
	 וא םירוערעל תיאופרה הדעווה תוסנכתה דעוממ םימי
	 ךותב
	7
	 
	 ףיעסב רומאכ הדעווה תשקבל םאתהב םיכמסמה תלבק דעוממ םימי
	 לע ,ןיינעה יפל ,)ד( ןטק
	.תקמונמו תטרופמ היהת הדעווה תטלחה .רוערעב םירוערעל תיאופרה הדעווה תטלחה
	 





	 
	 
	 

	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	 
	 תא ,)ה( ןטק ףיעסב רומאכ העדוהב תלהנמה הרבחה טרפת ,הלבקתה ריאשה תעיבתש לככ יוסיכה רועיש ,םיריאשל יחוטיבה יוסיכה רועיש ,ותריטפ םרט חטובמה תימעה לש עבוקה רכשהרה תואכזה תפוקתו ריאשה יאכז הל םיריאשה תבצק םוכס ,)םותי וא ,ןמלא ,הרוה( ריאשה גוסל יטנוול.םיריאש תבצקל
	 






	 
	 
	 
	 

	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	 
	 רבד לכל םידדצה תא בייחתו תיפוס הניה תויאופר תויגוסב םירוערעל תיאופרה הדעווה תטלחה.איהש ךרד לכב הפיקתל וא רוערעל תנתינ היהת אלו ,ןיינעו
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	Span
	P
	Span
	 תבצק בושיח
	חטובמ תימע יריאש
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	:הלא ינש תלפכמ י"ע בשוחת חטובמ תימע ריאש תבצק
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	 
	 רחבש םיריאשל יחוטיבה יוסיכה רועישב חטובמה תימעה לש עבוקה רכשה לש הלפכמ
	 ףיעסל םאתהב חטובמה תימעה
	24
	 
	 ןלהל(
	-
	 םיריאשל תיסיסבה הבצקה.)
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2) :ןלהל טרופמכ יטנוולרה ריאשל יחוטיבה יוסיכה רועיש 
	(2) :ןלהל טרופמכ יטנוולרה ריאשל יחוטיבה יוסיכה רועיש 
	(2) :ןלהל טרופמכ יטנוולרה ריאשל יחוטיבה יוסיכה רועיש 
	(2) :ןלהל טרופמכ יטנוולרה ריאשל יחוטיבה יוסיכה רועיש 




	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 ןמלא רובע
	-
	 
	60
	%
	;
	 





	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 תולבגומ םע רחבנ ןבל חוטיב לולסמב ןמלא רובע
	-
	 
	40
	%
	;
	 





	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 תולבגומ םע ןב אוהש םותי רובע
	-
	 
	40
	%
	 
	;תולבגומ םע ןב לכל
	 





	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 תולבגומ םע רחבנ ןב אוהש םותי רובע
	-
	 
	30
	%
	 
	;תולבגומה םע רחבנה ןבל
	 





	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 דיחי םותי רובע
	-
	 
	40
	%
	;
	 





	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	 
	רובע םותי וניאש םותי דיחי 
	–
	 וקלוחי ה
	-
	 
	40
	%
	 
	ןיב
	 
	םימותיה
	 
	םיקלחב
	 
	םיווש
	;
	 





	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	 
	 תולבגומ םע רחבנ ןב אוהש דיחי םותי רובע
	–
	 
	40
	%
	 
	 ליגל ועיגה דע
	21
	 
	ו
	-
	 
	30
	%
	 
	 ליגמ לחה
	21
	;
	 





	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	(ח)
	(ח)
	(ח)
	(ח)
	(ח)
	 
	 ןמלא רדעהב דיחי םותי רובע
	-
	 
	100
	%
	;
	 





	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	(ט)
	(ט)
	(ט)
	(ט)
	(ט)
	 
	 ןמלא רדעהבו תולבגומ םע רחבנ ןב אוהש דיחי םותי רובע
	–
	 
	100
	%
	 
	 ועיגה דע
	 ליגל
	21
	 
	ו
	-
	 
	30
	%
	 
	 לחה
	 ליגמ
	21
	;
	 





	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	(י)
	(י)
	(י)
	(י)
	(י)
	 
	 ןמלא רדעהבו דיחי םותי וניאש םותי רובע
	-
	 
	100
	%
	 ןפואב םיקלוחמ םהשכ ,
	;םימותיה ללכ ןיב הווש
	 





	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	(אי)
	(אי)
	(אי)
	(אי)
	(אי)
	 
	 הרוה רובע
	-
	 
	20
	%
	;
	 





	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 םוכס לע הלעי אל חטובמ תימע יריאש תואבצק םוכס ,ליעל )א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע.םיריאשל תיסיסבה הבצקה
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 תימע יריאש תואבצק םוכס הלע הליחת תחפות ,םיריאשל תיסיסבה הבצקה םוכס לע חטובמ םע רחבנ ןב וא תולבגומ םע ןב אוהש םותי טעמל םימותיה תבצק תחפות ךכ רחאו ,הרוהה תבצק םיוסמ ריאש תבצק אולמ תתחפה ןכתת יכ רהבוי ,קפס רסה ןעמל .םימותיה ןיב הווש סחיב ,תולבגומ.הז ןטק ףיעסל םאתהב
	 





	 
	 
	 

	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	בצקל ותואכז העקפ ,תולבגומ םע רחבנ ןב וא תולבגומ םע ןב וניאש םימותיה דחא לש ה.שדחמ תולבגומ םע רחבנ ןב וא תולבגומ םע ןב םניאש םירחאה םימותיה תואבצק הנבשוחת
	 





	 
	 
	 
	 


	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 ,םיריאשה תואבצק לש ןווהמה ךרעה לע חטובמה תימעה לש הרובצה תואכזה תרתי התלעי תקולחמ לבקתמה רועישב םיריאשל הבצקה לדגות לש ןווהמה ךרעב הרובצה תואכזה תרת הבצקה תלפכה ידי לע בשוחי תואבצקה לש ןווהמה ךרעה .תואבצקהןמלאל  הרמהה ימדקמב[ חפסנבש]ז[ חפסנבש הרמהה ימדקמב םותילו ]ד תולבגומ םע ןב ,הרוה תואבצקל ןווהמה ךרעה .[ חפסנבש גוז ןבל הרמהה ימדקמל םאתהב ובשוחי תולבגומ םע ןבו רחבנ]ד תא ןווהל יאשר ריאש . םיריאשה תבצקב לדגוהש קלחה תלפכמ ידי לע תאזו הז ףיעס יפל לדגוהש םיריאשה תבצקב קלחה.ליעל טרופמה ריאשה לש הרמהה םדקמב רומאכ
	 






	 
	 
	 
	 
	 


	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	 
	 ףיעסב העובקה הרשכאה תפוקת ךלהמב ,חטובמה תימעה רטפנ
	34
	 הבצקה תחפות ,)ג(
	 ךשמנש םוכסה תקולחמ לבקתמה רועישב םיריאשל
	 תימעה ידי לע תרחא למג תפוקל רבעוהש וא
	ל הבצקה תלפכה ידי לע בשוחי תואבצקה לש ןווהמה ךרעה .תואבצקה לש ןווהמה ךרעב
	ןמלא
	 
	 ימדקמב
	[ חפסנבש הרמהה
	]ז[ חפסנבש הרמהה ימדקמב םותילו ]ד
	 רחבנ ןב ,הרוה תואבצקל ןווהמה ךרעה .
	רמהה ימדקמל םאתהב ובשוחי תולבגומ םע ןבו תולבגומ םע
	[ חפסנבש גוז ןבל ה
	]ד
	.
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	Span
	P
	Span
	םיראשה ןיב חטובמ תימע יריאש תבצק תקולח
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 ףיעסל םאתהב תבשוחמה הבצקה קלוחת ,דחא ןמלאמ רתוי חטובמה תימעה וירחא ריתוה
	94
	 
	 .םיווש םיקלחב םינמלאה ןיב
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ףיעסל םאתהב תבשוחמה הבצקה קלוחת ,דחא הרוהמ רתוי חטובמה תימעה וירחא ריתוה
	94
	 
	םירוהה ןיב
	 
	.םיווש םיקלחב
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	הכנ יריאש תבצק
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 יוסיכה ףקיהל םאתהב בשוחתו חטובמ תימע יריאש תבצק לשכ היהת הכנ יריאש תבצק ול העבקנ וילא סחיב רשא עבוקה רכשה קלחלו ,הכנל ךפה םרטב תימעל היהש םיריאשל יחוטיבה הבשוח ויפל עבוקה רכשה לש הלפכמכ בשוחי רומאכ עבוקה רכשה קלח .תוכנ רועישב תוכנה תבצק.הכנה תימעל יאופרה םרוגה עבקש תוכנה
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 עבוקה רכשה שרפה לע חטובמה יקלח הכנ יריאש תבצק )א( ןטק ףיעסב רומאה לע ףסונ ףיעס תוארוהל םאתהב
	75
	 םרטב תימעל היהש םיריאשל יחוטיבה יוסיכה ףקיהל םאתהב בשוחת ,
	.רומאכ עבוקה רכשה שרפהלו הכנל ךפה
	 





	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 רסה ןעמל םיפיעס יפל םיריאשל יחוטיב יוסיכ לע תימע ותויהב רתיווש הכנ יכ רהבוי ,קפס
	30
	 
	 וא
	31
	.הז ףיעסל םאתהב םיריאש תבצקל םיאכז ויריאש ויהי ,ותוכנ תפוקת ךלהמב רטפנו ,
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	חטובמ אל תימע יריאש תבצק בושיח
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 וא הז קרפל םאתהב םיריאש תבצקל םיאכז םניא ויריאשש חטובמ תימע תריטפב תריטפב הרתיה ךותמ ןמלאה לש יסחיה קלחה תקולח י"ע בשוחתש הבצקל יאכז ןמלאה היהי ,חטובמ אל תימע[ חפסנבש הרמהה םדקמב ,ןלהלש )ב( ןטק ףיעסב ועמשמכ ,רטפנש תימעה לש הרובצה]ד יהיוה  לכ יאכז םותיה תקולח ידי לע בשוחתש הבצקל לש הרובצה הרתיה ךותמ םימותיה לש יסחיה קלח תימעהןלהלש )ב( ןטק ףיעסב ועמשמכ רטפנש ]ז[ חפסנבש םימותיה לש הרמהה ימדקמ ךסב.
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 םירועישה תלפכמכ בשוחי תימעה לש הרובצה הרתיב םימותיה לשו ןמלאה לש יסחיה קלחה:תימעה לש הרובצה הרתיב ןלהל םיטרופמה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	 
	 ןמלא יבגל
	-
	  ונימ ,וליגל םאתהב ןמלאל הרמהה ימדקמ םוכס תקולח לכ לש ותדיל תנשו[ חפסנב עובקכ ןמלא]ד  ןלהל(
	-
	 ןמלאל הרמהה ימדקמ םוכס .הרמהה ימדקמ םוכסב )
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	 
	 םימותי יבגל
	-
	  הרמהה םדקמ רשאכ םימותיל הרמהה ימדקמ םוכסמ תיצחמ תקולח[ חפסנב עובקכ ,וליגל םאתהב דרפנב םותי לכל בשוחי]ז  ןלהל(
	-
	  הרמהה ימדקמ םוכסםימותילימדקמ םוכסב ) .הרמהה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	" ,הז ףיעסבהרמהה ימדקמ םוכס "
	" ,הז ףיעסבהרמהה ימדקמ םוכס "
	" ,הז ףיעסבהרמהה ימדקמ םוכס "
	-
	   הרמהה ימדקמ םוכס תפסותב ןמלאל הרמהה םדקמ.םימותיל
	 




	 
	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 הרתיב ןמלאה לש יסחיה קלחה קלוחי ,דחא ןמלאמ רתוי חטובמ אל תימע וירחא ריתוה תקולח ידי לע בשוחת םינמלאהמ דחא לכ תבצק .םיווש םיקלחב םינמלאה ןיב ,ליעל טרופמכ הרובצה הרמהה םדקמב )ב( ןטק ףיעסב רומאכ הרובצה הרתיה לש יסחיה קלחה ךותמ ןמלאה לש וקלחחפסנבש ]ד[  תומלושמה תואבצקב יוניש לוחי אל ,םינמלאה דחא תריטפ תעב יכ רהבוי .ול םיאתמה.םירתונה םינמלאל
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	םיריאש תבצק ןוכדעו םולשת
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 לחה ,םדוקה שדוחה לשב ,שדוח לכ לש ישילשה םויל דע םיאכזל םלושת םיריאשה תבצק ףיעסב טרופמכ םיריאש תבצק תלבקל ןושארה תואכזה דעומל בקועה שדוחל ןושארה םויהמ
	88
	 .
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 םימותיה לש הרוה וניא ןמלאה םא .ןמלאה תועצמאב השעיי םימותיל םיריאש תבצק םולשת תועצמאב הבצקה םלושת הלש םיריאשה תבצק תא לבקל יאשר אהי םותיה .ןידכ הנומש סופורטופא.ומש לע םושרה ןובשחל יאכז אוה
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ןודזב השעממ האצותכ םרגנ תימעה תומ יכ טולח ןיד קספב תכמסומ תיטופיש האכרע העבק תבצק קלוחת ,רומאכ הבצק הללשנ .םיריאש תבצקל רומאכ ריאשה תוכז ללשית ,ויריאשמ ימ לשיאשה םאתהב םיריאשה תבצקל בושיחה ןוקית ידי לע ,שיש לככ ,םיריאשה רתי ןיב ,הללשנ ותוכזש ר םיפיעס תוארוהל
	94
	-
	95
	 
	ו
	-
	 
	97
	 
	.הללשנ ותוכזש ריאשל ומלוש םרט תואבצקהש ךכל ףופכבו
	 





	 
	 
	 

	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 יתקיחתה רדסהה תוארוהב עבקנש יפכ דדמה יוניש רועישל םאתהב ןכדועת םיריאשה תבצק תועובקה תוארוהבו.םיתימע תויוכז ןוכדעו בושיח קרפב הז ןיינעל
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	םיריאשל םומינימ תבצק
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 לכ יאשר היהי ,םומינימ תבצקמ ךומנ ןושארה םולשתה שדוחב םיריאשה תואבצק ללכ לש ןמוכס היה ףיעס יפל לוהינ ימד יוכינב ,תישדוח םיריאש תבצק תלבק ןיב רוחבל ,םיריאשהמ דחא
	 לכ יאשר היהי ,םומינימ תבצקמ ךומנ ןושארה םולשתה שדוחב םיריאשה תואבצק ללכ לש ןמוכס היה ףיעס יפל לוהינ ימד יוכינב ,תישדוח םיריאש תבצק תלבק ןיב רוחבל ,םיריאשהמ דחא
	 לכ יאשר היהי ,םומינימ תבצקמ ךומנ ןושארה םולשתה שדוחב םיריאשה תואבצק ללכ לש ןמוכס היה ףיעס יפל לוהינ ימד יוכינב ,תישדוח םיריאש תבצק תלבק ןיב רוחבל ,םיריאשהמ דחא
	8
	()א(
	3
	 ןיבל )
	 וקלח תכישמ
	.רטפנש תימעה לש הרובצה הרתיב
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	םימותיל הבצק ןוויה
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 לעמ םליגש םימותי ויה ותריטפ םויבו תימע רטפנ
	18
	 
	 םהל ואלמ םרטו םינש
	21
	 
	 דחא ףאו םינש
	 לע רתוול םיאכז ,רומאכ םימותיה ויהי ,ןמלא וירחא ריתוה אל תימעהו תולבגומ םע ןב וניא םהמ
	 םוכס תא לבקלו םיריאש תבצקל םתואכז
	 ריאשה תבצק לש הלפכמכ בשוחת רשא תנווהמה הבצקה
	[ חפסנבש הרמהה םדקמב
	]ז
	 
	.יטנוולרה םותיה יטרפל םאתהב
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ולכויו םיריאש תבצק םהל המלוש םרטב רומאכ םתשקב לע תלהנמה הרבחל ועידוי םימותיה.ןוויהה םוכס םהל םלוש אל דוע לכ םהב רוזחל
	 





	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ךרעה תא םימותיל םלשת תלהנמה הרבחה לש ןושארה םולשתה דעומב הבצקה לש ןווהמה.הבצקה
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	ןמלאל הבצק ןוויה
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 דע לש רועיש ןווהל יאשר הז ןונקתל םאתהב הבצקל יאכזה תימע לש ןמלא
	25
	%
	 
	 תבצקמ
	 ןלהל( יאכז אוה הל םיריאשה
	-
	 שקובמה ןוויהה רועיש םוכסש דבלבו ,םינש שמח דע לש הפוקתל ) .ירעזמה הבצקה םוכסמ ךומנ היהי אל ןוויהה רחאל ול םלושיש הבצקה
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 אל דוע לכ וב רוזחל לכוי ןמלאה .םיריאש תבצקל העיבתה תשגה דמעמב שגות ןוויהל השקבה.הנושארל םיריאשה תבצק המלוש
	 






	 
	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 םיריאשה תבצק תלפכמל הווש היהי ןוויהה םוכס שקובמה ןוויהה רועישב ,הל יאכז היהש[ חפסנב עובקה ןוויהה םדקמבו]ז  .רחבש ןוויהה תפוקתל םאתהבו ןמלאה יטרפל םאתהב
	 





	 
	 
	 

	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	.הבצקה לש ןושארה םולשתה דעומב ןמלאל םלושי ןוויהה םוכס
	 





	 
	 
	 

	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 ,ןוויהה אלמלא ול העיגמ התייהש תישדוחה הבצקה תחפות ןמלאה רחבש ןוויהה תפוקת ךשמב רועישב.ןוויהה
	 





	 
	 
	 

	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	 
	 היה הל הבצקה אולמ תא ןמלאל תלהנמה הרבחה םלשת ,ןמלאה רחבש ןוויהה תפוקת םותמ.ןוויהה אלמלא יאכז
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	ןמלאל םיחטבומ םימולשת תפוקת
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 לש הפוקתל םיחטבומ םימולשתל יאכז אהי ,הבצקל יאכזה תימע לש ןמלא
	240
	 
	 דבלבו ,שדוח
	 לע הלעי אל םיחטבומה םימולשתה תפוקת םותב ןמלאה לש וליגש
	87
	 .
	 




	Span

	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 ךרעה תא תלהנמה הרבחה םלשת ,םיחטבומה םימולשתה תפוקת םות ינפל ןמלא רטפנ םיבטומ ןיאבו ,ןמלאה לש םיבטומה ידיל ימעפ דח םולשתב הבצקה ישדוח תרתי לש ןווהמה
	-
	  ידיל ךרעה .ןמלאה לש םישרויה םדקמב ןמלאל המלושש הנורחאה הבצקה לש הלפכמכ בשוחי ןווהמה[ חפסנב עובקה]ז .ןמלאל םיחטבומה םימולשתה תפוקת םות דע ורתונש םישדוחה תרתי לע ססובמה
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ףיעסל םאתהב הבצק ןוויהב םג םיחטבומ םימולשת תפוקתל ףסונב רחבש ןמלא
	101
	 
	 ,ליעל
	םיחטבומה םימולשתה תפוקת םות ינפל רטפנו
	 
	 דחה םולשתהמ תחפוי ,ןוויהה תפוקת םות ינפל ןכו
	:הלא לכ תלפכמכ בשוחיש םוכסה ,)ב( הקספב רומאה וישרויל ימעפ
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1) ;ןוויהה אלמלא ןמלאה תבצק 
	(1) ;ןוויהה אלמלא ןמלאה תבצק 
	(1) ;ןוויהה אלמלא ןמלאה תבצק 
	(1) ;ןוויהה אלמלא ןמלאה תבצק 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2) ;ןמלאה רחבש ןוויהה רועיש 
	(2) ;ןמלאה רחבש ןוויהה רועיש 
	(2) ;ןמלאה רחבש ןוויהה רועיש 
	(2) ;ןמלאה רחבש ןוויהה רועיש 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3) [ חפסנב עובקה םדקמ]ז .ןוויהה תפוקת םות דע רתונש םישדוחה תרתי לע ססובמה 
	(3) [ חפסנב עובקה םדקמ]ז .ןוויהה תפוקת םות דע רתונש םישדוחה תרתי לע ססובמה 
	(3) [ חפסנב עובקה םדקמ]ז .ןוויהה תפוקת םות דע רתונש םישדוחה תרתי לע ססובמה 
	(3) [ חפסנב עובקה םדקמ]ז .ןוויהה תפוקת םות דע רתונש םישדוחה תרתי לע ססובמה 
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	הבצק לש ךרדב אלש תימע ידיב םיפסכ תכישמ
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 ותוכזל המושרה הרובצה הרתיה ךותמ תיקלח וא האלמ םיפסכ תכישמ עצבל יאשר היהי תימע:םיאבה םיאנתה םייקתהבו יתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב ,ןרקב
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	 
	 םילומגתה ביכרממ הכישמ יבגל
	-
	 ;ןרקהמ תוכנ תבצק לבקמ וניא תימעה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	 
	יבגל
	 
	לע ודקפוהש םיפסכ לש םייוציפה ביכרממ הכישמ
	-
	 ריכש תימע רובע קיסעמ ידי
	-
	  תוארוהל םאתהב םיפסכל יאכז תימעהו קיסעמ ותוא ןיבל תימעה ןיב קיסעמו דבוע יסחי וקתונ;יתקיחתה רדסהה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	 
	לע ודקפוהש םילומגתה ביכרממ הכישמ יבגל
	-
	 ריכש תימע רובע קיסעמ ידי
	-
	  יסחי וקתוניסעמו דבוע תבצקל ילמינימה תואכזה ליגל עיגה תימעהש וא קיסעמ ותוא ןיבל תימעה ןיב ק;יתקיחתה רדסהה תוארוהל םאתהב םיפסכל יאכז תימעהו הנקז
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(4) .הרובצ תואכז תרתי התוא חוכמ הנקז תבצק לבקמ וניא תימעה םיפסכה תכישמ דעומב 
	(4) .הרובצ תואכז תרתי התוא חוכמ הנקז תבצק לבקמ וניא תימעה םיפסכה תכישמ דעומב 
	(4) .הרובצ תואכז תרתי התוא חוכמ הנקז תבצק לבקמ וניא תימעה םיפסכה תכישמ דעומב 
	(4) .הרובצ תואכז תרתי התוא חוכמ הנקז תבצק לבקמ וניא תימעה םיפסכה תכישמ דעומב 




	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 היהי ,קיסעמה ןיבל וניב יאנת אלב תואכז רדסהל םאתהב םייוציפה יפסכל יאכז תימעה םא :הלא ינש ןיבמ הובגה הכישמה םוכס
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	;דדמל םידומצ םהשכ ,םייוציפה ביכרמל קיסעמה תודקפה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	 
	.הכישמה דעומב ,קיסעמה י"ע ודקפוהש תימעה לש םייוציפה ביכרמב םיפסכה תרתי
	 





	 
	 
	 
	 


	 ,הז ףיעסב רדסה""יאנת אלב תואכז 
	 ,הז ףיעסב רדסה""יאנת אלב תואכז 
	 ,הז ףיעסב רדסה""יאנת אלב תואכז 
	-
	  םייוציפ יפסכל דבועה לש יאנת אלל תואכז ןיינעל רדסה הנקתב ועמשמכ
	41
	ד"כשתה ,)למג תופוק לוהינלו רושיאל םיללכ( הסנכה סמ תונקתל טכ
	-
	1964
	;
	 



	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	()ב( ןטק ףיעס יפל בשוחש םוכס תימעל םלוש
	1
	 םוכסה ןיבל םוכס ותוא ןיבש שרפהה הכוני ,)
	 ןטק ףיעס יפל בשוחמה
	()ב(
	2
	 ,הרובצה הרתיב קיסעמה ילומגת ביכרממו דבועה ילומגת ביכרממ ,)
	.הלא םיביכרמל םימולשתה לש יסחיה םקלחל םאתהב
	 





	TR
	TD
	Span
	L
	LI
	LBody
	Span
	114
	.
	 
	 




	TD
	Span
	P
	Span
	קיסעמ ידיב םייוציפ יפסכ תכישמ
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	(א)
	(א)
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	(א)
	 
	 םאתהב םייוציפה ביכרמל ודי לע ודקפוהש םיפסכ תכישמ שקבל יאשר ןרקב תימע לש קיסעמ.יתקיחתה רדסהה תוארוהל
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	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 הרבחה ןטק ףיעסב רומאכ םייוציפה יפסכ תכישמל קיסעמה תשקב לע תימעל עידות תלהנמה ךותב )א(
	60
	 
	 םש תא תלהנמה הרבחה ןייצת העדוהב .קיסעמל םיפסכה םולשת םרט תוחפל םימי
	 תשקבל דגנתהל תימעל תדמועה תורשפאה ןכו קיסעמל םיפסכה תרזחה דעומו רזחהה םוכס ,קיסעמה
	.רומאכ קיסעמה
	 





	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	  יפסכ רזחה תא תלהנמה הרבחה בכעת ,קיסעמל םייוציפה יפסכ רזחהל תימעה דגנתה ןיב המכסהל דע וא םייוציפה יפסכל תואכזה רבדב תיטופיש הטלחה תלבקל דע ,קיסעמל םייוציפה.דבועל קיסעמה
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	רטפנש תימע לש םיפסכ םולשת
	 


	Span

	 
	 
	 

	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 רטפנש רנויסנפ יריאשל וא רטפנש תימע יריאשל םיעיגמה םיפסכ תוארוהל םאתהב ומלושי.ןיינעה יפל 'טו 'ז םיקרפ
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	(ב)
	(ב)
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	 קלוחת הרובצה הרתיה .םיבטומל רטפנש תימעה לש הרובצה הרתיה םלושת םיריאש רדעהב רומאכ םירועיש עבק אל םאו ,םיבטומה תארוהב תימעה עבקש םירועישה יפל םיבטומה ןיב
	–
	  םיקלחב.םיווש
	 






	 
	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 לש הרובצה הרתיה םלושת םיבטומ רדעהב.םישרויל רטפנש תימעה
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	תויללכ תוארוה
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	(א)
	(א)
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	(א)
	 
	 הבצק תלבקל םיאכז ויריאש וא תימעה ויהי אל ,ןרקב תימעה תוכזל ורבצנש םיפסכה וכשמנ.וכשמנש םיפסכה לשב
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	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 סמ ימולשת תוברל ,ךשמנש םוכסה תחפוי ,ןרקב תימעה תוכזל ורבצנש םיפסכהמ קלח וכשמנ .ןרקב תימעה לש הרובצה תואכזה תרתימ ,ןיד יפ לע ושרדנש לככ
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	םיפסכ תכישמל יללכ עדימ
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	 ףרצל שיש םיכמסמו םיפסכ תכישמל השקבה יולימ ןפוא ןיינעל תוארוה םסרפת תלהנמה הרבחה ףדב ,השקבל:ותבותכש טנרטניאה רתאב זכורמ
	 ףרצל שיש םיכמסמו םיפסכ תכישמל השקבה יולימ ןפוא ןיינעל תוארוה םסרפת תלהנמה הרבחה ףדב ,השקבל:ותבותכש טנרטניאה רתאב זכורמ
	 ףרצל שיש םיכמסמו םיפסכ תכישמל השקבה יולימ ןפוא ןיינעל תוארוה םסרפת תלהנמה הרבחה ףדב ,השקבל:ותבותכש טנרטניאה רתאב זכורמ
	 

	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
	https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/pensia/Pages/takanon_ishit.aspx
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	םיפסכ תכישמל השקב
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	ןרקהמ םיפסכ תכישמ ךרוצל תימע ידי לע .תלהנמה הרבחל םיפסכ תכישמל השקב שיגהל שי ,
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	(ב)
	(ב)
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	 חלשית ,הניקת האצמנ )א( ןטק ףיעסב רומאכ הכישמה תשקבש לככ תימעל ךותב
	2
	 
	 םימי
	 .התחדנ וא ותשקב הרשוא םאה וינפב ןיוצי הבש העדוה ,תלהנמה הרבחב השקבה תלבק דעוממ
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	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 םוכסה ,רתיה ןיב ,)ב( ןטק ףיעסב רומאכ העדוהב וטרופי ,הרשוא םיפסכ תכישמל השקבה םא םיפסכה םולשת דעומ ,םולשתל תימעל.השקבה תא לטבל ותואכזו
	 





	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	.הייחדל תוביסה )ב( ןטק ףיעסב רומאכ העדוהב וטרופי ,התחדנ םיפסכ תכישמל השקבה םא
	 





	 
	 
	 

	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 חלשית ,הניקת אל האצמנ )א( ןטק ףיעסב רומאכ הכישמה תשקבש לככ תימעל ךותב
	2
	 
	 םימי
	:םיאבה םיאשונה וטרופי הבש בתכב העדוה ,תלהנמה הרבחב הכישמה תשקב תלבק דעוממ
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1) ;ותשקב תלבק רושיא 
	(1) ;ותשקב תלבק רושיא 
	(1) ;ותשקב תלבק רושיא 
	(1) ;ותשקב תלבק רושיא 




	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2) ;השקבב אצמנש רחא יוקיל לכ וא םיניקת יתלב וא םירסח םיכמסמ יבגל טוריפ 
	(2) ;השקבב אצמנש רחא יוקיל לכ וא םיניקת יתלב וא םירסח םיכמסמ יבגל טוריפ 
	(2) ;השקבב אצמנש רחא יוקיל לכ וא םיניקת יתלב וא םירסח םיכמסמ יבגל טוריפ 
	(2) ;השקבב אצמנש רחא יוקיל לכ וא םיניקת יתלב וא םירסח םיכמסמ יבגל טוריפ 




	 
	 
	 

	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	 
	 תלבק דעומ תכישמ תשקב הנושארל הלבקתה וב דעומה היהי ןרקהמ םיפסכ תכישמל השקבה ,תלהנמה הרבחה י"ע שקבתהש ףסונה עדימה לבקתה וב דעומה וא ,תלהנמה הרבחב םיפסכה.םהינבמ רחואמה
	 





	 
	 
	 

	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	 
	יאכז םהלש םיפסכה ומלושי ,הרשוא םיפסכ תכישמל השקבהש לככ תימעה  ףיעסל םאתהב ךותב ,הז
	4
	 
	לע השקבה הלטוב ןכ םא אלא ,םיפסכ תכישמל השקבה תלבק דעוממ םימי
	-
	 ידיתימעה.
	 





	 
	 
	 

	(ח)
	(ח)
	(ח)
	(ח)
	(ח)
	 
	 שדוחב םינושארה םיקסעה ימי תשולשמ דחאב םיפסכה תלבק דעומ לח םא ,רומאה ףא לע.שדוח ותואב יעיברה םיקסעה םויל םולשתה דעומ תא תוחדל תלהנמה הרבחה תיאשר ,ינולפ
	 





	 
	 
	 

	(ט)
	(ט)
	(ט)
	(ט)
	(ט)
	 
	 ןונקתב הז ףיעס לש ותליחתםויב 
	0
	1/01/2021
	 
	וא
	 
	דעומב
	 
	ןתסינכ
	 
	ףקותל
	 
	לש
	 
	תוארוה
	 
	הנוממה
	 
	ןיינעל
	 
	תכישמ
	 
	םיפסכ
	 ,
	יפל
	 
	םדקומה
	.
	 
	רומאה דעומל דע
	 ,
	 ךותב תימעה תשקבל םיפסכה ומלושי
	10
	 
	 םימי
	.םיפסכ תכישמל השקבה תלבק דעוממ
	 
	 ימי תשולשמ דחאב םיפסכה תלבק דעומ לח םא םלואו
	 תיאשר ,ינולפ שדוחב םינושארה םיקסעה
	הרבחה
	 
	 תלהנמה
	 םיקסעה םויל םולשתה דעומ תא תוחדל
	שדוח ותואב יעיברה
	.
	 






	  
	 'אי קרפ
	 'אי קרפ
	 'אי קרפ
	 'אי קרפ
	 'אי קרפ
	-
	 הבצק ילבקמו םיתימע תויוכז ןוכדעו בושיח
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	יראוטקאה ןזאמל םאתהב תואבצק ילבקמו םיתימע תויוכז ןוכדע
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	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 טרופמו אלמ יראוטקא ןזאמ ךרעי ןרקה לש םיינועברהו םייתנשה םייפסכה םיחווידה תרגסמב וא ףדועה רועישל םאתהב ונכדועי תואבצקה ילבקמו םיתימעה תויוכז .הנוממה תויחנה יפ לע ןרקה לש:ןלהל טרופמל םאתהב יראוטקאה ןזאמב לבקתיש יראוטקאה ןוערגה
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	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	 
	טקאה ןועריגה וא ףדועה רועיש
	 התומתה ירועיש :'גודל( םיפרגומד םימרוגמ עבונה יראו
	 ןרקב תימע יבגל ןועבר לכב ףקזיי )'וכו ןרקב תוכנל האיציה ירועישו
	-
	  הרתיה ןוכדע תועצמאב ,ןוכדעה דעומב הרובצ הרתי תימעל תמייקש דבלבו ,יפסכה חווידה דעומב תימעה לש הרובצה הבצק לבקמ יבגלו
	-
	  הל הבצקה ןוכדע תועצמאב יאכז אוהל בקועה שדוחהמ לחה דעומ רושיא.הבצק ול תמלושמ ןיידעש דבלבו ,יפסכה חווידה
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	(2)  ילבקמל ףקזיי ,ןוויה תיביר ירועישו תואושתמ עבונה יראוטקאה ןוערגה וא ףדועה רועיש התלע ;הבצק ילבקמל הדותעל יראוטקא ןוערג וא ףדועה תרבעה ידי לע דבלב ןרקב תואבצקה ילבקמל הדותעה לע הבצק1%  הדותעהש ךכ ןרקב תואבצקה ונכדועי ,ןרקה תויובייחתהמ לש רועש לע דומעת הבצק ילבקמל1% .הבצקה ילבקמל ןרקה תויובייחתה ךסמ 
	(2)  ילבקמל ףקזיי ,ןוויה תיביר ירועישו תואושתמ עבונה יראוטקאה ןוערגה וא ףדועה רועיש התלע ;הבצק ילבקמל הדותעל יראוטקא ןוערג וא ףדועה תרבעה ידי לע דבלב ןרקב תואבצקה ילבקמל הדותעה לע הבצק1%  הדותעהש ךכ ןרקב תואבצקה ונכדועי ,ןרקה תויובייחתהמ לש רועש לע דומעת הבצק ילבקמל1% .הבצקה ילבקמל ןרקה תויובייחתה ךסמ 
	(2)  ילבקמל ףקזיי ,ןוויה תיביר ירועישו תואושתמ עבונה יראוטקאה ןוערגה וא ףדועה רועיש התלע ;הבצק ילבקמל הדותעל יראוטקא ןוערג וא ףדועה תרבעה ידי לע דבלב ןרקב תואבצקה ילבקמל הדותעה לע הבצק1%  הדותעהש ךכ ןרקב תואבצקה ונכדועי ,ןרקה תויובייחתהמ לש רועש לע דומעת הבצק ילבקמל1% .הבצקה ילבקמל ןרקה תויובייחתה ךסמ 
	(2)  ילבקמל ףקזיי ,ןוויה תיביר ירועישו תואושתמ עבונה יראוטקאה ןוערגה וא ףדועה רועיש התלע ;הבצק ילבקמל הדותעל יראוטקא ןוערג וא ףדועה תרבעה ידי לע דבלב ןרקב תואבצקה ילבקמל הדותעה לע הבצק1%  הדותעהש ךכ ןרקב תואבצקה ונכדועי ,ןרקה תויובייחתהמ לש רועש לע דומעת הבצק ילבקמל1% .הבצקה ילבקמל ןרקה תויובייחתה ךסמ 


	 ,הז ףיעסב"הבצק ילבקמל הדותע" 
	 ,הז ףיעסב"הבצק ילבקמל הדותע" 
	-
	  לע הלוע אלש רועישב הדותע
	1
	%
	 
	 ןרקה תויובייחתהמ
	טסב הרוקמש הבצקב תויתדונתה תתחפהל תשמשמה הבצק ילבקמל
	 וא האושתה תוחנהמ היי
	.הבצק ילבקמ יפלכ ןרקה תויובייחתה בושיחל ןוויהה תיביר תוחנה יונישב
	 

	 ,הבצקל םימייק םיאכז לשב תוברל ,תואבצק ילבקמל העקשה לולסמ לכ ןיגב ,קפס רסה ןעמל.הבצק ילבקמל תדרפנ הדותע בשוחת
	 ,הבצקל םימייק םיאכז לשב תוברל ,תואבצק ילבקמל העקשה לולסמ לכ ןיגב ,קפס רסה ןעמל.הבצק ילבקמל תדרפנ הדותע בשוחת
	 



	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 לש תורובצה תורתיה לע האושתה יכ תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל רוצית אל ןרקב םיתימעה חווידה תפוקת ךלהמב ומאתוי םיתימעה לש תורובצה תורתיהש רחאמ ,יראוטקא ןועריג וא ףדוע.הרומאה האושתל םאתהב יפסכה
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	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	 ,חוטיבה ימד בושיחל ושמשי ןונקתה תוארוהל םאתהב רשא ,הז ןונקתל םיחפסנבש םימדקמה ןוויהה ימוכסו תואבצקה הנוממה תוארוהב ועבקנש תוחנהה סיסב לע ןרקה ראוטקא י"ע ובשוחי:ןלהל תוטרופמה
	 




	Span

	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	 
	 תיביטקפא תילאיר האושת
	-
	  רועישב לוהינ ימד יוכינ רחאל "ןוויהל תיתנש תיביר" יברימהעבקנש יפכו ןוהה קוש לע הנוממה רזוחב 
	20
	1
	7
	-
	3
	-
	1
	 
	 דעומב .ומוקמב אוביש רזוח לכ וא
	 הז ןונקת רושיא
	-
	 
	3.74
	%
	 
	;הנשל וטנ
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	 
	 םירנויסנפל התומת תוחול
	-
	  חול יפלפ
	-
	3
	 חפסנב ד
	5.2.1.5
	 
	 קרפל
	1
	 
	 קלחב
	2
	 
	 רעש לש
	5
	 
	דחואמה רזוחב
	 
	 לכ וא
	 אובתש הארוה
	 הז ףיעסב ןלהל( ומוקמב
	-
	 הנוממה רזוח,)
	 
	 תחנהב
	פ חול יפל התחפה
	-
	4
	 
	ו הנוממה רזוחבש
	תחנהב
	 
	 לדומהו תוחולה יפל התומתב התחפה בצק
	פ חולב
	-
	6
	 
	;הנוממה רזוחבש
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	(3)
	 
	 םיליעפ םיתימע תתומת תוחול
	-
	 פ חול יפל
	-
	1
	ב
	 
	 התחפה בצק תחנהב ,הנוממה רזוחב
	פ חולב לדומהו תוחולה יפל התומתב
	-
	6
	 
	הנוממה רזוחבש
	 
	 דבלב תוומ קסיר יוסיכ בושיח יבגלו
	פ חול יפל
	-
	1
	הנוממה רזוחבש ג
	;
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(4)  התומת חול:ןמלאל 
	(4)  התומת חול:ןמלאל 
	(4)  התומת חול:ןמלאל 
	(4)  התומת חול:ןמלאל 




	 
	 
	 

	 
	 

	 ליגל תחתמ הליגש הנמלאל )א(
	 ליגל תחתמ הליגש הנמלאל )א(
	 ליגל תחתמ הליגש הנמלאל )א(
	55
	 
	 תחתמ וליגש ןמלאלו
	60
	 
	פ חול יפל
	-
	2
	 
	הנוממה רזוחב
	 ,
	פ חולב לדומהו תוחולה יפל התומתב התחפה בצק תחנהב
	-
	6
	 
	הנוממה רזוחבש
	;
	 




	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 הליגש הנמלאל )ב(
	 הליגש הנמלאל )ב(
	 הליגש הנמלאל )ב(
	55
	 
	 וליגש ןמלאו הלעמו
	60
	 
	פ חול יפל הלעמו
	-
	5
	ד
	 
	הנוממה רזוחב
	 ,
	 יפל התומתב התחפה בצק תחנהב
	פ חולב לדומהו תוחולה
	-
	6
	 
	הנוממה רזוחבש
	;
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(5)
	(5)
	(5)
	(5)
	(5)
	 
	 תוכנל האיצי ירועיש
	-
	 פ חול יפל
	-
	8
	א
	 
	;הנוממה רזוחב
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(6)
	(6)
	(6)
	(6)
	(6)
	 
	 תוכנמ המלחה ירועיש
	-
	 פ חול יפל
	-
	9
	 
	;הנוממה רזוחב
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(7)
	(7)
	(7)
	(7)
	(7)
	 
	 םיכנ תתומת חול
	-
	 פ חול יפל
	-
	7
	 
	;הנוממה רזוחב
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(8)
	(8)
	(8)
	(8)
	(8)
	 
	 ןיאושינ
	-
	  יפל םיליעפ םיתימעל ןיאושינ רועיש
	100
	%
	 תולע בושיח ןיינעלו ,
	 הכנ יריאש
	 םיריאשל יחוטיב יוסיכ לע רתיוש תימעל
	-
	 פ חול יפל
	-
	10
	 
	;הנוממה רזוחב
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(9)
	(9)
	(9)
	(9)
	(9)
	 
	פ חול יפל עצוממ ליגו םידלי רפסמ
	-
	11
	א
	 
	;הנוממה רזוחב
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(10)
	(10)
	(10)
	(10)
	(10)
	 
	 ליגל תחתמ דליל תורבתסה
	21
	 
	פ חול יפל ריעצה דליה ליגו
	-
	11
	;הנוממה רזוחב ב
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(11)
	(11)
	(11)
	(11)
	(11)
	 
	 הביזע ירועיש
	-
	  יפל
	0
	%
	;
	 





	 
	 
	 
	 


	 
	 

	(12)
	(12)
	(12)
	(12)
	(12)
	 
	 גוז ינב ןיב ליג שרפה
	-
	  השירפ ליגל דע םיתימע יבגל
	-
	  תימעה ויפל עובק שרפה יפלב רגובמ
	-
	3
	 
	ב הריעצ התימעה ויפל עובק שרפה וא ,וגוז תבמ םינש
	-
	3
	 
	 יפל ,הגוז ןבמ םינש
	ןיינעה
	.
	 
	 ךליאו השירפה ליגמ לחה םיתימע יבגל
	-
	 ב רגובמ תימעה ויפל עובק שרפה יפל
	-
	5
	 
	 םינש
	הריעצ התימעה ויפל עובק שרפה וא ,וגוז תבמ
	 
	ב
	-
	3
	 
	 הז ןיינעל .ןיינעה יפל ,הגוז ןבמ םינש
	-
	 " ליגהשירפ "
	-
	  ליחתה וב ליגה וא הנקז תבצק לבקל ליחתהל תימע יופצ וב םיאליגה חווט וא ליגה.הנקז תבצק לבקל
	 





	 
	 
	 

	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 היהי הז ןונקתל םאתהב הנקז תואבצק בושיח ,קפס רסה ןעמלו ,)א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע לעופב גוזה ןב ליגל םאתהב.םיחפסנב םיטרופמה םימדקמה ובשוח ןהיפלש תוחנהל םאתהב אלו
	 





	 
	 
	 

	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 הנוממה רושיאל ףופכב םיחפסנבש םימדקמה לש ןוכדע בייחי ליעל תוטרופמה תוחנהב יוניש.ןוהה קוש לע
	 





	 
	 
	 

	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	דעומ הליחתה לש םימדקמה םיחפסנבש ןונקתל הז ,וניה 
	1
	 
	רבמטפסב
	 
	2020
	.
	 






	 
	 

	 
	 
	 

	 'בי קרפ
	 'בי קרפ
	 'בי קרפ
	 'בי קרפ
	 'בי קרפ
	–
	 רבעמ תוארוה
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	תורדגה 

	Span

	 
	 
	 
	 


	 "עבוקה דעומה"
	 "עבוקה דעומה"
	 "עבוקה דעומה"
	–
	 
	31
	 
	 יאמב
	2018
	 

	 "םייק תימע"
	 "םייק תימע"
	–
	  ונהש ימ:הלאמ דחא
	 

	(1) עבוקה דעומב חטובמ תימע  ןרקב דוע לכותויהל ךישממ חטובמ תימע  דעומהמ תופיצרבעבוקה;  
	(1) עבוקה דעומב חטובמ תימע  ןרקב דוע לכותויהל ךישממ חטובמ תימע  דעומהמ תופיצרבעבוקה;  
	(1) עבוקה דעומב חטובמ תימע  ןרקב דוע לכותויהל ךישממ חטובמ תימע  דעומהמ תופיצרבעבוקה;  
	(1) עבוקה דעומב חטובמ תימע  ןרקב דוע לכותויהל ךישממ חטובמ תימע  דעומהמ תופיצרבעבוקה;  

	(2) חטובמ תימע היהש תימע  עבוקה דעומה ינפל ןרקב אל עבוקה דעומבו  היה תימעחטובמ וםילומג ימד תודקפה שדיח ןרקב עבוקה דעומה רחאל ש דבלבו ופלח אל12  דעומהמ םישדוחןרקב חטובמ תימע תויהל קיספה ובש; 
	(2) חטובמ תימע היהש תימע  עבוקה דעומה ינפל ןרקב אל עבוקה דעומבו  היה תימעחטובמ וםילומג ימד תודקפה שדיח ןרקב עבוקה דעומה רחאל ש דבלבו ופלח אל12  דעומהמ םישדוחןרקב חטובמ תימע תויהל קיספה ובש; 

	(3) חטובמ תימע היהש תימע ןרקב  דעומה רחאל חטובמ תימע תויהל קיספהו עבוקה דעומבםילומג ימד תודקפה שדיחו עבוקה  ןרקבוש דבלב ופלח אל12  קיספה ובש דעומהמ םישדוח.ןרקב חטובמ תימע תויהל 
	(3) חטובמ תימע היהש תימע ןרקב  דעומה רחאל חטובמ תימע תויהל קיספהו עבוקה דעומבםילומג ימד תודקפה שדיחו עבוקה  ןרקבוש דבלב ופלח אל12  קיספה ובש דעומהמ םישדוח.ןרקב חטובמ תימע תויהל 



	 "םדוק יחוטיב יוסיכ רועיש"
	 "םדוק יחוטיב יוסיכ רועיש"
	–
	 םיריאשלו תוכנל יחוטיבה יוסיכה רועיש  ןרק ןונקתבש חוטיבה לולסמב תסרג היסנפה
	01
	-
	2018
	 לע לחש ןורחאה ,
	תימע
	 
	.עבוקה דעומה ינפל םייק
	 

	 ליג"תחוטיב תפוקת םו םייק "
	 ליג"תחוטיב תפוקת םו םייק "
	–
	  השירפה ליג ןורחאהםייק תימע לע לחש, ,עבוקה דעומה ינפל יפל  תסרג היסנפה ןרק ןונקת
	01
	-
	2018
	.
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	TD
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	Span
	םייק תימעל חוטיב לולסמ
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	(א)
	 
	תורדגהה ,תואכזה ,הו םיללכה ,םיאנתהתופסות,  ויהי םיריאשלו תוכנל יחוטיבה יוסיכל סחיב קרפב תועובקה רבעמה תוארוה ולוחי םהיבגלש יחוטיבה יוסיכה ירועיש טעמל ,הז ןונקת יפל הז
	–
	 .ב"י קרפ
	 







	Span

	 
	 
	 
	 


	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	(ב)
	 
	 יחוטיב יוסיכ רועישל םאתהב ויהי ,םייק תימעל םיריאשל וא תוכנל יחוטיבה יוסיכה ירועיש .םדוקש רועי( חוטיבה ילולסמב םדוק יחוטיב יוסיכ
	21
	( ,)
	2
	( ,)
	4
	ו ,)
	-
	(
	10
	ףיעסב םיטרופמה )
	 
	 
	(
	ג
	 )
	ןלהל
	 
	(
	םאתהב
	 
	ףיעסל
	 
	14.1
	 
	 תסרג היסנפה ןרק ןונקתבש
	01
	-
	2018
	)
	 לש רועישב תפסות לולכי ,
	50
	%
	 
	בצקל יוסיכה רועישל
	 םיריאש ת
	םייק תימע תנמלאל
	,
	 
	 לש הפוקתב
	12
	 
	 םישדוחה
	 םינושארה
	 עובקה ,תימע תנמלאל םיריאש תבצק תלבקל ןושארה תואכזה דעומב םתליחתש
	 ףיעסב
	88
	.)א(
	 









	 
	 
	 
	 
	 


	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	(ג)
	 
	 ןרק ןונקתב חוטיבה ילולסמב יחוטיבה יוסיכה ירועיש ויהי םדוקה יחוטיבה יוסיכה ירועיש תסרג היסנפה
	01
	-
	2018
	,
	 
	 :ןלהל םיטרופמה
	 






	(
	(
	21
	)
	 
	א חפסנב טרופמל םאתהב ,יסיסב לולסמ
	-
	21
	 
	 תסרג ןונקתל
	01
	-
	2018
	;
	 

	(
	(
	2
	)
	 
	 ישיא לולסמ
	-
	  טרופמל םאתהב ,םיריאש תיסנפ רועישו תוכנ תיסנפ רועישב תישיא הריחבא חפסנב
	-
	2
	 
	 תסרג ןונקתל
	01
	-
	2018
	;
	 

	(
	(
	3
	)
	 
	 תוכנ הטומ לולסמ
	-
	 א חפסנב טרופמל םאתהב ,םיריאשל תחפומ יוסיכ
	-
	3
	 
	 תסרג ןונקתל
	01
	-
	2018
	;
	 

	(
	(
	4
	)
	 
	םיריאש הטומ לולסמ
	-
	 א חפסנב טרופמל םאתהב ,תוכנל תחפומ יוסיכ
	-
	4
	 
	 תסרג ןונקתל
	01
	-
	2018
	;
	 

	 (
	 (
	5
	)
	 
	הנקז הטומ לולסמ
	-
	 א חפסנב טרופמל םאתהב ,םיריאשו תוכנל םיתחפומ םייוסיכ
	-
	5
	 
	 תסרג ןונקתל
	01
	-
	2018
	;
	 

	(
	(
	6
	)
	 
	 רחבנ הרוהל יוסיכו תוכנ הטומ לולסמ
	-
	 ינימ יוסיכ טרופמל םאתהב ,םיריאשה רתיל ילמא חפסנב
	-
	6
	 
	 תסרג ןונקתל
	01
	-
	2018
	;
	 

	(
	(
	7
	)
	 
	 רחבנ הרוהל יוסיכ לולסמ
	-
	  חפסנב טרופמל םאתהב ,םיריאשה רתילו תוכנל ילמינימ יוסיכא
	-
	7
	 
	 תסרג ןונקתל
	01
	-
	2018
	;
	 

	 (
	 (
	9
	)
	 
	 הנקז הטומ ףצר לולסמ
	-
	 א חפסנב טרופמל םאתהב ,םיריאשו תוכנל םיתחפומ םייוסיכ
	-
	9
	 
	ונקתל
	 תסרג ן
	01
	-
	2018
	 ;
	 

	(
	(
	10
	)
	 
	 םיריאשו תוכנ הטומ לולסמ
	–
	  טרופמל םאתהב ,םיריאשו תוכנ תייסנפל םייברימ םייוסיכא חפסנב
	-
	10
	 
	 תסרג ןונקתל
	01
	-
	2018
	;
	 

	(
	(
	13
	)
	 
	 רחבנ לבגומ ןב לולסמ
	–
	  םאתהב ,רחבנ לבגומ ןבל יוסיכו םיריאשו תוכנ תייסנפל יוסיכא חפסנב טרופמל
	-
	13
	 
	 תסרג ןונקתל
	01
	-
	2018
	.
	 



	 
	 
	 
	 


	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	(ד)
	 
	 יוסיכה רועיש אובי םייק תימעל סחיב ,יחוטיב יוסיכ רועיש רכזומ וב ,הז ןונקתב םוקמ לכב.םדוקה יחוטיבה
	 








	 
	 
	 
	 


	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	(ה)
	 
	 יפל ,גוז ןבל קר וא םיריאשל ,תוומ ינוכיסל יחוטיבה יוסיכה לע רתיווש םייק תימע לש הרקמב םיפיעס
	30
	 
	ו
	-
	 
	31
	 
	וה הלבקתהש רחאל וא רותיוה תפוקת םותב יחוטיב יוסיכל רזחו
	 הרבחב העד
	 יחוטיבה יוסיכה רועיש אהי ,ןיינעה יפל ,יחוטיבה יוסיכה לע רותיוה תקספה לע תלהנמה
	םדוקה יחוטיבה יוסיכה רועיש יפל םיריאשל
	.
	 








	 
	 
	 
	 


	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	(ו)
	 
	 ףיעס יפל ,רתיווש םייק תימע לש הרקמב
	29
	 יוסיכ לע קר וא תוומ ינוכיסל יחוטיב יוסיכ לע קר ,
	כה תא ליחהל שקיבו ,תוכנ ינוכיסל יחוטיב
	 יחוטיבה יוסיכה רועיש אהי ,רתיוו וילעש יחוטיבה יוסי
	.םדוקה יחוטיבה יוסיכה ירועיש יפל תוכנלו םיריאשל
	 








	 
	 
	 
	 


	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	(ז)
	 
	 ףיעסב םיעובקה םיללכל םאתהב היהי םייק תימעל םדוקה יחוטיבה יוסיכה רועיש
	33
	 
	 ליג ןיינעל
	.יחוטיבה יוסיכה תליחת
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	Span
	P
	Span
	םייק תימעל חוטיב לולסמ יוניש
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 לחה חוטיבה ילולסממ דחאל היהי ,םייק תימע לש חוטיב לולסמ לש יוניש לכ ,עבוקה דעומהמ ףיעסב םיטרופמה
	 לחה חוטיבה ילולסממ דחאל היהי ,םייק תימע לש חוטיב לולסמ לש יוניש לכ ,עבוקה דעומהמ ףיעסב םיטרופמה
	 לחה חוטיבה ילולסממ דחאל היהי ,םייק תימע לש חוטיב לולסמ לש יוניש לכ ,עבוקה דעומהמ ףיעסב םיטרופמה
	24
	 
	 ףיעסב םיטרופמה םיליגהמ דחאב רחבי תימעהו
	25
	 
	 חוטיבה תפוקת םות ליגכ
	 הז ליג היהי חוטיבה תפוקת םות ליגב רחב אל .חוטיבה לולסמב
	–
	 
	67
	 
	.השאלו רבגל
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	חוטיבה תפוקת םות ליג
	 
	םייק תימעל
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	חוטיב תפוקת םות ליג לש יוניש לכ ,עבוקה דעומהמ לחה םייק םיטרופמה םיליגהמ דחאל היהי , ףיעסב
	חוטיב תפוקת םות ליג לש יוניש לכ ,עבוקה דעומהמ לחה םייק םיטרופמה םיליגהמ דחאל היהי , ףיעסב
	חוטיב תפוקת םות ליג לש יוניש לכ ,עבוקה דעומהמ לחה םייק םיטרופמה םיליגהמ דחאל היהי , ףיעסב
	25
	 
	 ףיעסב םיטרופמה חוטיבה ילולסממ דחאב רחבי תימעהו
	24
	 ,חוטיב לולסמב רחב אל .
	.לדחמה תרירב לולסמ היהי חוטיבה לולסמ
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	Span
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	Span
	תחתפתמ תוכנ תבצק
	 
	םייק תימעל
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	םייק תימע  ןרק ןונקתל םאתהב הלדג תוכנ תייסנפל יוסיכ ,ותריחבל םאתהב וילע לח ,עבוקה דעומבש תסרג היסנפה
	םייק תימע  ןרק ןונקתל םאתהב הלדג תוכנ תייסנפל יוסיכ ,ותריחבל םאתהב וילע לח ,עבוקה דעומבש תסרג היסנפה
	םייק תימע  ןרק ןונקתל םאתהב הלדג תוכנ תייסנפל יוסיכ ,ותריחבל םאתהב וילע לח ,עבוקה דעומבש תסרג היסנפה
	01
	-
	2018
	 
	מ לחה ,תרחא עידוה אלו
	-
	 
	01
	/
	06/2018
	 
	 תוכנ תבצקל יחוטיב יוסיכ וילע לוחי
	 ףיעסב טרופמכ תחתפתמ
	27
	.
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	םיפסכ תרבעה
	 
	תרחא היסנפ ןרקמ
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 יוסיכב רוחבל תורשפאה ףא לע ףיעסב םיטרופמה םילולסמה יפל יחוטיב
	 יוסיכב רוחבל תורשפאה ףא לע ףיעסב םיטרופמה םילולסמה יפל יחוטיב
	 יוסיכב רוחבל תורשפאה ףא לע ףיעסב םיטרופמה םילולסמה יפל יחוטיב
	24
	 ריבעהש חטובמ תימע ,
	 ןלהל( תרחא היסנפ ןרקמ הרובצ תואכז תרתי ,עבוקה דעומה רחאל ,היסנפה ןרקל
	–
	  ,)הריבעמ ןרק תרבעה דעומב הריבעמה ןרקב ול היהש יחוטיב יוסיכ רועיש ותוא תא היסנפה ןרקב רוחבל יאשרסכה תרבעה תשקב דעומב םא ,םיפסכה ,הריבעמה ןרקב םיריאשל וא תוכנל יוסיכ רועיש ול שי ,םיפ:ןלהל םיטרופמהמ דחא יפל
	 

	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	 
	 לש רועישב יחוטיב יוסיכ
	85
	%
	 
	;ןמלאל
	 


	(2)  לש רועישמ ךומנה רועישב תוכנל יחוטיב יוסיכ37.5%; 
	(2)  לש רועישמ ךומנה רועישב תוכנל יחוטיב יוסיכ37.5%; 

	(3)  לש רועישמ ךומנה רועישב יחוטיב יוסיכ40%  .ןמלאל 
	(3)  לש רועישמ ךומנה רועישב יחוטיב יוסיכ40%  .ןמלאל 


	( םיפיעסב רומאכ תימעל יחוטיבה יוסיכה רועיש
	( םיפיעסב רומאכ תימעל יחוטיבה יוסיכה רועיש
	2
	ו )
	-
	 (
	3
	 יוסיכה רועישל םאתהב היהי ,ליעל )
	 ןונקת תסרגב היהש יפכ ,ישיאה לולסמב םייקה ךומנה בורקה ,יחוטיבה
	01
	-
	2018
	.
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	עבוקה דעומה ינפל רחבנש חוטיב רדסה
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 הפוקתל היהת ,עבוקה דעומב חוטיב רדסהב היהש ,םייק תימע לש חוטיב רדסה תפוקתב הליחתמש
	 הפוקתל היהת ,עבוקה דעומב חוטיב רדסהב היהש ,םייק תימע לש חוטיב רדסה תפוקתב הליחתמש
	 הפוקתל היהת ,עבוקה דעומב חוטיב רדסהב היהש ,םייק תימע לש חוטיב רדסה תפוקתב הליחתמש
	-
	 
	1
	 
	 שדוחל בקועה שדוחל
	 רחואי אלו ןרקב לבקתנש ןורחאה םילומגה ימד םולשת
	:םיאבה םידעומה ןיבמ םדקומהמ
	 

	(1)  םותב24 ;םיפוצר םישדוח 
	(1)  םותב24 ;םיפוצר םישדוח 
	(1)  םותב24 ;םיפוצר םישדוח 

	(2)  חטובמ תימעה היה הב הנורחאה הפוצרה הפוקתב םישדוחה רפסמכ םישדוחה רפסמ םותב ;ןרקב 
	(2)  חטובמ תימעה היה הב הנורחאה הפוצרה הפוקתב םישדוחה רפסמכ םישדוחה רפסמ םותב ;ןרקב 

	(3)  תא םלשל שקיבש תימע וב הרקמב ,ןרקל חוטיב ימד ומלוש וב ןורחאה ירדנלקה שדוחה םותב הרובצה הרתיהמ חוטיבה ימד יוכינ לש ךרדב אלש חוטיבה רדסה תפוקתב חוטיבה ימד ;חוטיבה ימד םולשת קספוהו 
	(3)  תא םלשל שקיבש תימע וב הרקמב ,ןרקל חוטיב ימד ומלוש וב ןורחאה ירדנלקה שדוחה םותב הרובצה הרתיהמ חוטיבה ימד יוכינ לש ךרדב אלש חוטיבה רדסה תפוקתב חוטיבה ימד ;חוטיבה ימד םולשת קספוהו 

	(4) ימד לש יוכינה םוכס וב דעומב ,הרובצה תואכזה תרתי ךותמ חוטיבה ימד יוכינ לש הרקמב ;חטובמה ילומגת ןובשח לע הרובצה תואכזה תרתי לע הלע ,חוטיבה 
	(4) ימד לש יוכינה םוכס וב דעומב ,הרובצה תואכזה תרתי ךותמ חוטיבה ימד יוכינ לש הרקמב ;חטובמה ילומגת ןובשח לע הרובצה תואכזה תרתי לע הלע ,חוטיבה 

	(5) ;חוטיבה תפוקת םות ליגל תימעה לש ועיגה דעומב 
	(5) ;חוטיבה תפוקת םות ליגל תימעה לש ועיגה דעומב 

	(6) .ןרקל םילומג ימד םולשת שודיח דעומב 
	(6) .ןרקל םילומג ימד םולשת שודיח דעומב 

	(7)  ריבעה וא םילומגתה ביכרממ םיפסכ ךשמ תימעה וב דעומל בקועה שדוחל ןושארה םויב;ליעפ תימע תויהל לדחש רחאל ,תרחא ןרקל םיפסכ 
	(7)  ריבעה וא םילומגתה ביכרממ םיפסכ ךשמ תימעה וב דעומל בקועה שדוחל ןושארה םויב;ליעפ תימע תויהל לדחש רחאל ,תרחא ןרקל םיפסכ 

	(8)  רדסה רובע םולשתה יוכינ תא קיספהל שקיב תימעה וב דעומל בקועה שדוחל ןושארה םויב;חוטיבה 
	(8)  רדסה רובע םולשתה יוכינ תא קיספהל שקיב תימעה וב דעומל בקועה שדוחל ןושארה םויב;חוטיבה 

	(9)  הרובצ הרתי תימעה לש ונובשחבש םילומגתה ביכרב תמייק אל וב שדוחל ןושארה םויב יוסיכה תולע יוסיכל םימולשת ריבעה אל תימעהו יחוטיבה יוסיכה תולע ןומימל תקפסמ;יחוטיבה 
	(9)  הרובצ הרתי תימעה לש ונובשחבש םילומגתה ביכרב תמייק אל וב שדוחל ןושארה םויב יוסיכה תולע יוסיכל םימולשת ריבעה אל תימעהו יחוטיבה יוסיכה תולע ןומימל תקפסמ;יחוטיבה 

	(10)  ןושארה םויב;תימעה תריטפ דעומל בקועה שדוחל 
	(10)  ןושארה םויב;תימעה תריטפ דעומל בקועה שדוחל 

	(11)
	(11)
	(11)
	 
	 הנקז תבצק וא האלמ תוכנ תבצק לבקל לחה תימעה וב דעומל בקועה שדוחל ןושארה םויב
	.ןרקהמ
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	יאופר םותיח יפ לע יחוטיב יוסיכ תנטקה
	 


	Span

	 
	 
	 
	 


	 תוכנל יחוטיבה יוסיכה רועיש לש התחפהל ,עבוקה דעומה ינפל ,יאופר םותיח יפ לע ועבקנש תוינתה ,םיריאשל וא .חטובמ תימע וניה תימעה דוע לכו עבוקה דעומה רחאל םג לוחל וכישמי
	 תוכנל יחוטיבה יוסיכה רועיש לש התחפהל ,עבוקה דעומה ינפל ,יאופר םותיח יפ לע ועבקנש תוינתה ,םיריאשל וא .חטובמ תימע וניה תימעה דוע לכו עבוקה דעומה רחאל םג לוחל וכישמי
	 תוכנל יחוטיבה יוסיכה רועיש לש התחפהל ,עבוקה דעומה ינפל ,יאופר םותיח יפ לע ועבקנש תוינתה ,םיריאשל וא .חטובמ תימע וניה תימעה דוע לכו עבוקה דעומה רחאל םג לוחל וכישמי
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	תופרטצהב העקשה לולסמ
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	 םויל דע ןרקל תימע ףרטצה
	 םויל דע ןרקל תימע ףרטצה
	 םויל דע ןרקל תימע ףרטצה
	31/12/2015
	 
	 וארי ,העקשה לולסמב ותריחב רבדב ןרקל עידוה אלו
	 תפסונ תינכת ומש לע החתפנש תימע .יללכ תישיא תפקמ לדגמ העקשה לולסמב רחבש ימכ ותוא
	מ לחה
	-
	 
	01/01/2016
	 תינכתל סחיב העקשה לולסמב ותריחב רבדב ןרקל בתכב עידוה אל רשא ,
	 ףיעסב טרופמה ןרקב לדחמה תרירב תועקשה לולסמב רחבש ימכ ותוא וארי ,תפסונה
	19
	()א(
	1
	 )
	.דבלב תפסונה תינכתב
	 


	Span


	 
	 

	 
	 
	 

	:םיחפסנ
	:םיחפסנ
	 

	 'א חפסנ
	 'א חפסנ
	-
	 תואבצק ילבקמו םיתימע תושקבב לופיטל םינמז תוחול.
	 

	'ב חפסנ 
	'ב חפסנ 
	-
	 חוטיבה ילולסמב יחוטיבה יוסיכה ירועיש.
	 

	'ג חפסנ
	'ג חפסנ
	1
	 
	-
	 ו גוז ןב רובעב תוומ ינוכיסל חוטיב ייוסיכ שכר רשא חטובמל ןוכיסב םוכס וא/.םימותי
	 

	'ג חפסנ
	'ג חפסנ
	2
	 
	-
	  תולע הרקמל יחוטיב יוסיכל תישדוח לש ןוכיסב םוכסל תוומ
	100,000
	 
	.₪
	 

	 חפסנד '
	 חפסנד '
	-
	 טפנש חטובמ אל תימע לש הרובצ הרתי תרמה ימדקמר.
	 

	 חפסנ 'ה
	 חפסנ 'ה
	-
	 הנקיז םדקמ.
	 

	'ו חפסנ
	'ו חפסנ
	1
	 
	-
	  ל תישדוח היסנפ לש לקש רובע יחכונ ךרע
	-
	5
	 
	םינש
	.
	 

	 חפסנו'
	 חפסנו'
	2
	 
	-
	  ל םיריאשל היסנפ לש לקש רובע יחכונ ךרע
	-
	5
	 
	.םינש
	 

	 חפסנז '
	 חפסנז '
	-
	 .םישדוחו םינש יפל םיחטבומ םימולשת לש יחכונ ךרע
	 

	 'י חפסנ
	 'י חפסנ
	-
	 .תוכנ ןוכיסל תישדוח תולע םדקמ
	 

	 'אי חפסנ
	 'אי חפסנ
	-
	  לע רבסה.הכנ תימע יריאשל יחוטיב יוסיכ תולע בושיח
	 

	 'בי חפסנ
	 'בי חפסנ
	–
	 .רוביצה תוינפב לופיטו תועיבת בושייו רוריבל םיללכ תכרעמ
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	177.11  
	177.11  

	178.62  
	178.62  

	180.05   
	180.05   

	181.41   
	181.41   

	182.70   
	182.70   

	183.92   
	183.92   

	185.08   
	185.08   

	186.18   
	186.18   

	187.22   
	187.22   

	188.18   
	188.18   

	-9
	-9

	105.6%
	105.6%

	108.3%
	108.3%


	72
	72
	72

	165.11  
	165.11  

	167.01  
	167.01  

	168.88  
	168.88  

	170.67  
	170.67  

	172.29  
	172.29  

	173.81  
	173.81  

	175.25   
	175.25   

	176.62   
	176.62   

	177.92   
	177.92   

	179.16   
	179.16   

	180.33   
	180.33   

	181.43   
	181.43   

	182.48   
	182.48   

	183.46   
	183.46   

	-8
	-8

	104.6%
	104.6%

	107.5%
	107.5%


	73
	73
	73

	160.15  
	160.15  

	162.07  
	162.07  

	163.95  
	163.95  

	165.74  
	165.74  

	167.36  
	167.36  

	168.89  
	168.89  
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	171.72   

	173.02   
	173.02   

	174.27   
	174.27   

	175.44   
	175.44   

	176.56   
	176.56   

	177.61   
	177.61   

	178.59   
	178.59   

	-7
	-7

	103.7%
	103.7%

	106.7%
	106.7%


	74
	74
	74

	155.09  
	155.09  

	157.02  
	157.02  

	158.92  
	158.92  

	160.70  
	160.70  

	162.32  
	162.32  

	163.84  
	163.84  

	165.30   
	165.30   

	166.68   
	166.68   

	168.00   
	168.00   

	169.24   
	169.24   

	170.42   
	170.42   

	171.54   
	171.54   

	172.60   
	172.60   

	173.58   
	173.58   

	-6
	-6

	102.8%
	102.8%

	105.9%
	105.9%


	75
	75
	75

	149.94  
	149.94  

	151.88  
	151.88  

	153.79  
	153.79  

	155.55  
	155.55  

	157.16  
	157.16  

	158.69  
	158.69  

	160.14   
	160.14   

	161.53   
	161.53   

	162.84   
	162.84   

	164.09   
	164.09   

	165.27   
	165.27   

	166.39   
	166.39   

	167.45   
	167.45   

	168.44   
	168.44   

	-5
	-5

	101.8%
	101.8%

	105.1%
	105.1%


	76
	76
	76

	144.71  
	144.71  

	146.66  
	146.66  

	148.56  
	148.56  

	150.30  
	150.30  

	151.90  
	151.90  

	153.43  
	153.43  

	154.88   
	154.88   

	156.26   
	156.26   

	157.57   
	157.57   

	158.82   
	158.82   

	160.00   
	160.00   

	161.11   
	161.11   

	162.17   
	162.17   

	163.15   
	163.15   

	-4
	-4

	100.9%
	100.9%

	104.4%
	104.4%


	77
	77
	77

	137.16  
	137.16  

	139.40  
	139.40  

	141.34  
	141.34  

	143.23  
	143.23  

	144.94  
	144.94  

	146.53  
	146.53  

	148.05  
	148.05  

	149.49   
	149.49   

	150.87   
	150.87   

	152.17   
	152.17   

	153.41   
	153.41   

	154.58   
	154.58   

	155.69   
	155.69   

	156.74   
	156.74   

	157.72   
	157.72   

	-3
	-3

	100.0%
	100.0%

	103.6%
	103.6%


	78
	78
	78

	131.83  
	131.83  

	134.01  
	134.01  

	135.94  
	135.94  

	137.81  
	137.81  

	139.49  
	139.49  

	141.07  
	141.07  

	142.57  
	142.57  

	144.00   
	144.00   

	145.36   
	145.36   

	146.65   
	146.65   

	147.88   
	147.88   

	149.04   
	149.04   

	150.14   
	150.14   

	151.18   
	151.18   

	152.15   
	152.15   

	-2
	-2

	99.1%
	99.1%

	103.0%
	103.0%


	79
	79
	79

	126.50  
	126.50  

	128.61  
	128.61  

	130.52  
	130.52  

	132.34  
	132.34  

	133.99  
	133.99  

	135.54  
	135.54  

	137.02  
	137.02  

	138.42   
	138.42   

	139.76   
	139.76   

	141.04   
	141.04   

	142.24   
	142.24   

	143.39   
	143.39   

	144.47   
	144.47   

	145.50   
	145.50   

	146.45   
	146.45   

	-1
	-1

	98.3%
	98.3%

	102.3%
	102.3%


	80
	80
	80

	121.15  
	121.15  

	123.17  
	123.17  

	125.05  
	125.05  

	126.83  
	126.83  

	128.43  
	128.43  

	129.95  
	129.95  

	131.39  
	131.39  

	132.77   
	132.77   

	134.08   
	134.08   

	135.33   
	135.33   

	136.51   
	136.51   

	137.63   
	137.63   

	138.70   
	138.70   

	139.70   
	139.70   

	140.63   
	140.63   

	0
	0

	97.4%
	97.4%

	101.7%
	101.7%


	81
	81
	81

	115.80  
	115.80  

	117.73  
	117.73  

	119.57  
	119.57  

	121.27  
	121.27  

	122.82  
	122.82  

	124.30  
	124.30  

	125.70  
	125.70  

	127.04   
	127.04   

	128.32   
	128.32   

	129.53   
	129.53   

	130.68   
	130.68   

	131.77   
	131.77   

	132.80   
	132.80   

	133.78   
	133.78   

	134.68   
	134.68   

	1
	1

	96.6%
	96.6%

	101.1%
	101.1%


	82
	82
	82

	108.16  
	108.16  

	110.47  
	110.47  

	112.31  
	112.31  

	114.10  
	114.10  

	115.73  
	115.73  

	117.22  
	117.22  

	118.65  
	118.65  

	120.01  
	120.01  

	121.30   
	121.30   

	122.53   
	122.53   

	123.71   
	123.71   

	124.82   
	124.82   

	125.87   
	125.87   

	126.87   
	126.87   

	127.81   
	127.81   

	128.68   
	128.68   

	2
	2

	95.8%
	95.8%

	100.5%
	100.5%


	83
	83
	83

	103.07  
	103.07  

	105.19  
	105.19  

	106.94  
	106.94  

	108.66  
	108.66  

	110.21  
	110.21  

	111.64  
	111.64  

	113.01  
	113.01  

	114.32  
	114.32  

	115.56   
	115.56   

	116.75   
	116.75   

	117.87   
	117.87   

	118.94   
	118.94   

	119.95   
	119.95   

	120.91   
	120.91   

	121.81   
	121.81   

	122.65   
	122.65   

	3
	3

	95.1%
	95.1%

	100.0%
	100.0%


	84
	84
	84

	98.04    
	98.04    

	99.96    
	99.96    

	101.63  
	101.63  

	103.27  
	103.27  

	104.73  
	104.73  

	106.10  
	106.10  

	107.41  
	107.41  

	108.66  
	108.66  

	109.84   
	109.84   

	110.97   
	110.97   

	112.05   
	112.05   

	113.06   
	113.06   

	114.03   
	114.03   

	114.94   
	114.94   

	115.80   
	115.80   

	116.60   
	116.60   

	4
	4

	94.4%
	94.4%

	99.5%
	99.5%


	85
	85
	85

	93.07    
	93.07    

	94.81    
	94.81    

	96.41    
	96.41    

	97.96    
	97.96    

	99.33    
	99.33    

	100.63  
	100.63  

	101.87  
	101.87  

	103.05  
	103.05  

	104.18   
	104.18   

	105.25   
	105.25   

	106.27   
	106.27   

	107.23   
	107.23   

	108.14   
	108.14   

	109.01   
	109.01   

	109.83   
	109.83   

	110.58   
	110.58   

	5
	5

	93.8%
	93.8%

	99.1%
	99.1%


	86
	86
	86

	88.18    
	88.18    

	89.77    
	89.77    

	91.30    
	91.30    

	92.74    
	92.74    

	94.02    
	94.02    

	95.25    
	95.25    

	96.42    
	96.42    

	97.53    
	97.53    

	98.59     
	98.59     

	99.60     
	99.60     

	100.56   
	100.56   

	101.46   
	101.46   

	102.32   
	102.32   

	103.14   
	103.14   

	103.91   
	103.91   

	104.61   
	104.61   

	6
	6

	93.1%
	93.1%

	98.6%
	98.6%


	87
	87
	87

	81.43    
	81.43    

	83.40    
	83.40    

	84.86    
	84.86    

	86.31    
	86.31    

	87.63    
	87.63    

	88.84    
	88.84    

	89.98    
	89.98    

	91.07    
	91.07    

	92.12    
	92.12    

	93.11     
	93.11     

	94.05     
	94.05     

	94.94     
	94.94     

	95.79     
	95.79     

	96.60     
	96.60     

	97.36     
	97.36     

	98.07     
	98.07     

	98.72     
	98.72     

	7
	7

	92.6%
	92.6%

	98.2%
	98.2%


	88
	88
	88

	77.03    
	77.03    

	78.76    
	78.76    

	80.09    
	80.09    

	81.46    
	81.46    

	82.67    
	82.67    

	83.78    
	83.78    

	84.85    
	84.85    

	85.86    
	85.86    

	86.83    
	86.83    

	87.75     
	87.75     

	88.63     
	88.63     

	89.46     
	89.46     

	90.24     
	90.24     

	90.99     
	90.99     

	91.69     
	91.69     

	92.35     
	92.35     

	92.95     
	92.95     

	8
	8

	92.0%
	92.0%

	97.9%
	97.9%


	89
	89
	89

	72.78    
	72.78    

	74.27    
	74.27    

	75.50    
	75.50    

	76.76    
	76.76    

	77.87    
	77.87    

	78.90    
	78.90    

	79.88    
	79.88    

	80.81    
	80.81    

	81.70    
	81.70    

	82.55     
	82.55     

	83.36     
	83.36     

	84.12     
	84.12     

	84.84     
	84.84     

	85.52     
	85.52     

	86.17     
	86.17     

	86.78     
	86.78     

	87.32     
	87.32     

	9
	9

	91.5%
	91.5%

	97.6%
	97.6%


	90
	90
	90

	68.67    
	68.67    

	69.96    
	69.96    

	71.11    
	71.11    

	72.25    
	72.25    

	73.25    
	73.25    

	74.19    
	74.19    

	75.09    
	75.09    

	75.95    
	75.95    

	76.76    
	76.76    

	77.53     
	77.53     

	78.26     
	78.26     

	78.96     
	78.96     

	79.62     
	79.62     

	80.24     
	80.24     

	80.83     
	80.83     

	81.38     
	81.38     

	81.87     
	81.87     

	10
	10

	91.1%
	91.1%

	97.3%
	97.3%
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	11
	11

	90.7%
	90.7%

	97.0%
	97.0%


	12
	12
	12

	90.3%
	90.3%

	96.8%
	96.8%


	13
	13
	13

	90.0%
	90.0%

	96.6%
	96.6%


	14
	14
	14

	89.7%
	89.7%

	96.4%
	96.4%


	השיא
	השיא
	השיא

	15
	15

	89.4%
	89.4%

	96.2%
	96.2%
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	ליג
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	16
	16

	89.1%
	89.1%

	96.1%
	96.1%
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	1984
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	1994
	1994
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	1999
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	2004
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	2009

	17
	17

	88.9%
	88.9%

	95.9%
	95.9%


	60
	60
	60

	219.34  
	219.34  

	220.75  
	220.75  

	222.05  
	222.05  

	223.25   
	223.25   

	224.39   
	224.39   

	225.45   
	225.45   

	226.45   
	226.45   

	227.39   
	227.39   

	228.28   
	228.28   

	229.10   
	229.10   

	229.87   
	229.87   

	18
	18

	88.7%
	88.7%

	95.8%
	95.8%


	61
	61
	61

	215.54  
	215.54  

	216.98  
	216.98  

	218.31  
	218.31  

	219.55   
	219.55   

	220.72   
	220.72   

	221.81   
	221.81   

	222.84   
	222.84   

	223.81   
	223.81   

	224.71   
	224.71   

	225.56   
	225.56   

	226.36   
	226.36   

	19
	19

	88.5%
	88.5%

	95.7%
	95.7%


	62
	62
	62

	210.09  
	210.09  

	211.63  
	211.63  

	213.10  
	213.10  

	214.47  
	214.47  

	215.74   
	215.74   

	216.93   
	216.93   

	218.05   
	218.05   

	219.11   
	219.11   

	220.10   
	220.10   

	221.03   
	221.03   

	221.90   
	221.90   

	222.72   
	222.72   

	20
	20

	88.4%
	88.4%

	95.7%
	95.7%


	63
	63
	63

	206.02  
	206.02  

	207.60  
	207.60  

	209.10  
	209.10  

	210.50  
	210.50  

	211.80   
	211.80   

	213.02   
	213.02   

	214.17   
	214.17   

	215.26   
	215.26   

	216.27   
	216.27   

	217.23   
	217.23   

	218.12   
	218.12   

	218.96   
	218.96   


	64
	64
	64

	201.83  
	201.83  

	203.44  
	203.44  

	204.98  
	204.98  

	206.40  
	206.40  

	207.73   
	207.73   

	208.99   
	208.99   

	210.17   
	210.17   

	211.28   
	211.28   

	212.32   
	212.32   

	213.30   
	213.30   

	214.21   
	214.21   

	215.07   
	215.07   


	65
	65
	65

	197.51  
	197.51  

	199.17  
	199.17  

	200.74  
	200.74  

	202.19  
	202.19  

	203.55   
	203.55   

	204.83   
	204.83   

	206.03   
	206.03   

	207.17   
	207.17   

	208.24   
	208.24   

	209.24   
	209.24   

	210.18   
	210.18   

	211.05   
	211.05   


	66
	66
	66

	193.08  
	193.08  

	194.77  
	194.77  

	196.36  
	196.36  

	197.84  
	197.84  

	199.23   
	199.23   

	200.54   
	200.54   

	201.77   
	201.77   

	202.93   
	202.93   

	204.02   
	204.02   

	205.05   
	205.05   

	206.01   
	206.01   

	206.90   
	206.90   


	67
	67
	67

	186.79  
	186.79  

	188.53  
	188.53  

	190.25  
	190.25  

	191.87  
	191.87  

	193.38  
	193.38  

	194.79   
	194.79   

	196.13   
	196.13   

	197.38   
	197.38   

	198.57   
	198.57   

	199.68   
	199.68   

	200.72   
	200.72   

	201.70   
	201.70   

	202.62   
	202.62   


	68
	68
	68

	182.09  
	182.09  

	183.86  
	183.86  

	185.62  
	185.62  

	187.26  
	187.26  

	188.79  
	188.79  

	190.23   
	190.23   

	191.59   
	191.59   

	192.87   
	192.87   

	194.07   
	194.07   

	195.21   
	195.21   

	196.27   
	196.27   

	197.27   
	197.27   

	198.20   
	198.20   


	69
	69
	69

	177.28  
	177.28  

	179.09  
	179.09  

	180.87  
	180.87  

	182.54  
	182.54  

	184.09  
	184.09  

	185.55   
	185.55   

	186.93   
	186.93   

	188.23   
	188.23   

	189.45   
	189.45   

	190.60   
	190.60   

	191.69   
	191.69   

	192.70   
	192.70   

	193.65   
	193.65   


	70
	70
	70

	172.37  
	172.37  

	174.21  
	174.21  

	176.02  
	176.02  

	177.69  
	177.69  

	179.26  
	179.26  

	180.74   
	180.74   

	182.14   
	182.14   

	183.46   
	183.46   

	184.70   
	184.70   

	185.87   
	185.87   

	186.96   
	186.96   

	187.99   
	187.99   

	188.96   
	188.96   


	71
	71
	71

	167.36  
	167.36  

	169.23  
	169.23  

	171.05  
	171.05  

	172.74  
	172.74  

	174.32  
	174.32  

	175.82   
	175.82   

	177.23   
	177.23   

	178.56   
	178.56   

	179.82   
	179.82   

	181.00   
	181.00   

	182.11   
	182.11   

	183.15   
	183.15   

	184.12   
	184.12   


	72
	72
	72

	160.32  
	160.32  

	162.25  
	162.25  

	164.15  
	164.15  

	165.98  
	165.98  

	167.67  
	167.67  

	169.27  
	169.27  

	170.77   
	170.77   

	172.20   
	172.20   

	173.54   
	173.54   

	174.81   
	174.81   

	176.00   
	176.00   

	177.12   
	177.12   

	178.17   
	178.17   

	179.15   
	179.15   


	73
	73
	73

	155.12  
	155.12  

	157.06  
	157.06  

	158.97  
	158.97  

	160.80  
	160.80  

	162.50  
	162.50  

	164.10  
	164.10  

	165.61   
	165.61   

	167.05   
	167.05   

	168.40   
	168.40   

	169.67   
	169.67   

	170.87   
	170.87   

	171.99   
	171.99   

	173.05   
	173.05   

	174.04   
	174.04   


	74
	74
	74

	149.85  
	149.85  

	151.79  
	151.79  

	153.71  
	153.71  

	155.54  
	155.54  

	157.23  
	157.23  

	158.83  
	158.83  

	160.35   
	160.35   

	161.78   
	161.78   

	163.13   
	163.13   

	164.41   
	164.41   

	165.61   
	165.61   

	166.74   
	166.74   

	167.80   
	167.80   

	168.79   
	168.79   


	75
	75
	75

	144.51  
	144.51  

	146.46  
	146.46  

	148.37  
	148.37  

	150.19  
	150.19  

	151.87  
	151.87  

	153.47  
	153.47  

	154.98   
	154.98   

	156.40   
	156.40   

	157.75   
	157.75   

	159.03   
	159.03   

	160.22   
	160.22   

	161.35   
	161.35   

	162.41   
	162.41   

	163.40   
	163.40   


	76
	76
	76

	139.14  
	139.14  

	141.07  
	141.07  

	142.98  
	142.98  

	144.77  
	144.77  

	146.43  
	146.43  

	148.01  
	148.01  

	149.51   
	149.51   

	150.93   
	150.93   

	152.27   
	152.27   

	153.53   
	153.53   

	154.72   
	154.72   

	155.84   
	155.84   

	156.89   
	156.89   

	157.87   
	157.87   


	77
	77
	77

	131.52  
	131.52  

	133.69  
	133.69  

	135.61  
	135.61  

	137.50  
	137.50  

	139.25  
	139.25  

	140.90  
	140.90  

	142.46  
	142.46  

	143.94   
	143.94   

	145.34   
	145.34   

	146.66   
	146.66   

	147.91   
	147.91   

	149.08   
	149.08   

	150.19   
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	187.47  
	187.47  

	188.61  
	188.61  

	189.71   
	189.71   

	190.75   
	190.75   

	191.74   
	191.74   

	192.69   
	192.69   

	193.58   
	193.58   

	194.44   
	194.44   

	195.24   
	195.24   

	195.99   
	195.99   

	-10
	-10

	106.2%
	106.2%

	108.6%
	108.6%


	71
	71
	71

	179.76  
	179.76  

	181.09  
	181.09  

	182.35  
	182.35  

	183.53  
	183.53  

	184.65  
	184.65  

	185.71   
	185.71   

	186.73   
	186.73   

	187.71   
	187.71   

	188.63   
	188.63   

	189.51   
	189.51   

	190.35   
	190.35   

	191.14   
	191.14   

	191.87   
	191.87   

	-9
	-9

	105.3%
	105.3%

	107.8%
	107.8%


	72
	72
	72

	174.65  
	174.65  

	175.98  
	175.98  

	177.26  
	177.26  

	178.47  
	178.47  

	179.61  
	179.61  

	180.69  
	180.69  

	181.72   
	181.72   

	182.71   
	182.71   

	183.66   
	183.66   

	184.56   
	184.56   

	185.41   
	185.41   

	186.23   
	186.23   

	187.00   
	187.00   

	187.72   
	187.72   

	-8
	-8

	104.4%
	104.4%

	107.0%
	107.0%


	73
	73
	73

	169.28  
	169.28  

	170.64  
	170.64  

	171.96  
	171.96  

	173.20  
	173.20  

	174.37  
	174.37  

	175.48  
	175.48  

	176.54   
	176.54   

	177.56   
	177.56   

	178.53   
	178.53   

	179.45   
	179.45   

	180.33   
	180.33   

	181.16   
	181.16   

	181.95   
	181.95   

	182.69   
	182.69   

	-7
	-7

	103.5%
	103.5%

	106.2%
	106.2%


	74
	74
	74

	163.75  
	163.75  

	165.16  
	165.16  

	166.51  
	166.51  

	167.78  
	167.78  

	168.97  
	168.97  

	170.11  
	170.11  

	171.20   
	171.20   

	172.24   
	172.24   

	173.23   
	173.23   

	174.18   
	174.18   

	175.08   
	175.08   

	175.93   
	175.93   

	176.74   
	176.74   

	177.49   
	177.49   

	-6
	-6

	102.6%
	102.6%

	105.5%
	105.5%


	75
	75
	75

	158.08  
	158.08  

	159.53  
	159.53  

	160.92  
	160.92  

	162.21  
	162.21  

	163.43  
	163.43  

	164.59  
	164.59  

	165.71   
	165.71   

	166.77   
	166.77   

	167.78   
	167.78   

	168.75   
	168.75   

	169.67   
	169.67   

	170.54   
	170.54   

	171.37   
	171.37   

	172.14   
	172.14   

	-5
	-5

	101.7%
	101.7%

	104.7%
	104.7%


	76
	76
	76

	152.27  
	152.27  

	153.75  
	153.75  

	155.17  
	155.17  

	156.49  
	156.49  

	157.73  
	157.73  

	158.92  
	158.92  

	160.06   
	160.06   

	161.14   
	161.14   

	162.18   
	162.18   

	163.16   
	163.16   

	164.10   
	164.10   

	164.99   
	164.99   

	165.83   
	165.83   

	166.62   
	166.62   

	-4
	-4

	100.9%
	100.9%

	104.0%
	104.0%


	77
	77
	77

	144.68  
	144.68  

	146.32  
	146.32  

	147.84  
	147.84  

	149.29  
	149.29  

	150.63  
	150.63  

	151.89  
	151.89  

	153.10  
	153.10  

	154.26   
	154.26   

	155.36   
	155.36   

	156.42   
	156.42   

	157.42   
	157.42   

	158.37   
	158.37   

	159.28   
	159.28   

	160.13   
	160.13   

	160.93   
	160.93   

	-3
	-3

	100.0%
	100.0%

	103.3%
	103.3%


	78
	78
	78

	138.59  
	138.59  

	140.26  
	140.26  

	141.80  
	141.80  

	143.28  
	143.28  

	144.63  
	144.63  

	145.91  
	145.91  

	147.14  
	147.14  

	148.32   
	148.32   

	149.44   
	149.44   

	150.50   
	150.50   

	151.52   
	151.52   

	152.49   
	152.49   

	153.40   
	153.40   

	154.27   
	154.27   

	155.07   
	155.07   

	-2
	-2

	99.2%
	99.2%

	102.7%
	102.7%


	79
	79
	79

	132.42  
	132.42  

	134.09  
	134.09  

	135.67  
	135.67  

	137.16  
	137.16  

	138.52  
	138.52  

	139.82  
	139.82  

	141.06  
	141.06  

	142.25   
	142.25   

	143.38   
	143.38   

	144.46   
	144.46   

	145.48   
	145.48   

	146.46   
	146.46   

	147.38   
	147.38   

	148.26   
	148.26   

	149.07   
	149.07   

	-1
	-1

	98.4%
	98.4%

	102.1%
	102.1%


	80
	80
	80

	126.18  
	126.18  

	127.86  
	127.86  

	129.45  
	129.45  

	130.94  
	130.94  

	132.31  
	132.31  

	133.62  
	133.62  

	134.87  
	134.87  

	136.06   
	136.06   

	137.20   
	137.20   

	138.29   
	138.29   

	139.32   
	139.32   

	140.29   
	140.29   

	141.22   
	141.22   

	142.10   
	142.10   

	142.91   
	142.91   

	0
	0

	97.6%
	97.6%

	101.5%
	101.5%


	81
	81
	81

	119.90  
	119.90  

	121.57  
	121.57  

	123.18  
	123.18  

	124.66  
	124.66  

	126.03  
	126.03  

	127.34  
	127.34  

	128.59  
	128.59  

	129.78   
	129.78   

	130.92   
	130.92   

	132.00   
	132.00   

	133.03   
	133.03   

	134.01   
	134.01   

	134.93   
	134.93   

	135.81   
	135.81   

	136.62   
	136.62   

	1
	1

	96.9%
	96.9%

	101.0%
	101.0%


	82
	82
	82

	111.65  
	111.65  

	113.64  
	113.64  

	115.29  
	115.29  

	116.90  
	116.90  

	118.37  
	118.37  

	119.73  
	119.73  

	121.03  
	121.03  

	122.27  
	122.27  

	123.45   
	123.45   

	124.58   
	124.58   

	125.66   
	125.66   

	126.68   
	126.68   

	127.65   
	127.65   

	128.56   
	128.56   

	129.43   
	129.43   

	130.23   
	130.23   

	2
	2

	96.2%
	96.2%

	100.5%
	100.5%


	83
	83
	83

	105.53  
	105.53  

	107.43  
	107.43  

	109.06  
	109.06  

	110.66  
	110.66  

	112.10  
	112.10  

	113.44  
	113.44  

	114.73  
	114.73  

	115.95  
	115.95  

	117.12   
	117.12   

	118.23   
	118.23   

	119.29   
	119.29   

	120.30   
	120.30   

	121.25   
	121.25   

	122.15   
	122.15   

	123.01   
	123.01   

	123.79   
	123.79   

	3
	3

	95.5%
	95.5%

	100.0%
	100.0%


	84
	84
	84

	99.55    
	99.55    

	101.35  
	101.35  

	102.96  
	102.96  

	104.52  
	104.52  

	105.92  
	105.92  

	107.23  
	107.23  

	108.49  
	108.49  

	109.69  
	109.69  

	110.83   
	110.83   

	111.92   
	111.92   

	112.95   
	112.95   

	113.93   
	113.93   

	114.86   
	114.86   

	115.74   
	115.74   

	116.57   
	116.57   

	117.34   
	117.34   

	4
	4

	94.9%
	94.9%

	99.6%
	99.6%


	85
	85
	85

	93.80    
	93.80    

	95.49    
	95.49    

	97.06    
	97.06    

	98.57    
	98.57    

	99.92    
	99.92    

	101.19  
	101.19  

	102.40  
	102.40  

	103.57  
	103.57  

	104.67   
	104.67   

	105.72   
	105.72   

	106.72   
	106.72   

	107.67   
	107.67   

	108.56   
	108.56   

	109.41   
	109.41   

	110.22   
	110.22   

	110.95   
	110.95   

	5
	5

	94.3%
	94.3%

	99.2%
	99.2%


	86
	86
	86

	88.37    
	88.37    

	89.95    
	89.95    

	91.47    
	91.47    

	92.90    
	92.90    

	94.18    
	94.18    

	95.40    
	95.40    

	96.56    
	96.56    

	97.67    
	97.67    

	98.73     
	98.73     

	99.73     
	99.73     

	100.68   
	100.68   

	101.58   
	101.58   

	102.44   
	102.44   

	103.25   
	103.25   

	104.02   
	104.02   

	104.71   
	104.71   

	6
	6

	93.8%
	93.8%

	98.8%
	98.8%


	87
	87
	87

	7
	7

	93.3%
	93.3%

	98.5%
	98.5%


	88
	88
	88

	8
	8

	92.9%
	92.9%

	98.3%
	98.3%


	89
	89
	89

	9
	9

	92.6%
	92.6%

	98.0%
	98.0%


	90
	90
	90

	10
	10

	92.2%
	92.2%

	97.9%
	97.9%
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	11
	11

	92.0%
	92.0%

	97.7%
	97.7%


	12
	12
	12

	91.8%
	91.8%

	97.6%
	97.6%


	13
	13
	13

	91.6%
	91.6%

	97.4%
	97.4%


	14
	14
	14

	91.4%
	91.4%

	97.4%
	97.4%


	השיא
	השיא
	השיא

	15
	15

	91.3%
	91.3%

	97.3%
	97.3%


	ליג
	ליג
	ליג

	16
	16

	91.2%
	91.2%

	97.2%
	97.2%

	הדיל תנש
	הדיל תנש


	השירפ
	השירפ
	השירפ

	1924
	1924

	1929
	1929

	1934
	1934

	1939
	1939

	1944
	1944

	1949
	1949

	1954
	1954

	1959
	1959

	1964
	1964

	1969
	1969

	1974
	1974

	1979
	1979

	1984
	1984

	1989
	1989

	1994
	1994

	1999
	1999

	2004
	2004

	2009
	2009

	17
	17

	91.1%
	91.1%

	97.2%
	97.2%


	60
	60
	60

	220.54  
	220.54  

	221.84  
	221.84  

	223.04  
	223.04  

	224.17   
	224.17   

	225.23   
	225.23   

	226.23   
	226.23   

	227.17   
	227.17   

	228.06   
	228.06   

	228.89   
	228.89   

	229.67   
	229.67   

	230.40   
	230.40   

	18
	18

	91.1%
	91.1%

	97.2%
	97.2%


	61
	61
	61

	216.93  
	216.93  

	218.25  
	218.25  

	219.47  
	219.47  

	220.62   
	220.62   

	221.70   
	221.70   

	222.72   
	222.72   

	223.68   
	223.68   

	224.58   
	224.58   

	225.42   
	225.42   

	226.22   
	226.22   

	226.96   
	226.96   

	19
	19

	91.0%
	91.0%

	97.2%
	97.2%


	62
	62
	62

	211.84  
	211.84  

	213.24  
	213.24  

	214.57  
	214.57  

	215.81  
	215.81  

	216.97   
	216.97   

	218.07   
	218.07   

	219.10   
	219.10   

	220.08   
	220.08   

	220.99   
	220.99   

	221.86   
	221.86   

	222.66   
	222.66   

	223.42   
	223.42   

	20
	20

	91.0%
	91.0%

	97.1%
	97.1%


	63
	63
	63

	208.05  
	208.05  

	209.46  
	209.46  

	210.81  
	210.81  

	212.06  
	212.06  

	213.23   
	213.23   

	214.34   
	214.34   

	215.39   
	215.39   

	216.38   
	216.38   

	217.31   
	217.31   

	218.18   
	218.18   

	219.00   
	219.00   

	219.77   
	219.77   


	64
	64
	64

	204.19  
	204.19  

	205.61  
	205.61  

	206.96  
	206.96  

	208.22  
	208.22  

	209.41   
	209.41   

	210.53   
	210.53   

	211.59   
	211.59   

	212.58   
	212.58   

	213.52   
	213.52   

	214.41   
	214.41   

	215.24   
	215.24   

	216.01   
	216.01   


	65
	65
	65

	200.26  
	200.26  

	201.69  
	201.69  

	203.04  
	203.04  

	204.30  
	204.30  

	205.49   
	205.49   

	206.62   
	206.62   

	207.69   
	207.69   

	208.69   
	208.69   

	209.64   
	209.64   

	210.53   
	210.53   

	211.37   
	211.37   

	212.15   
	212.15   


	66
	66
	66

	196.28  
	196.28  

	197.70  
	197.70  

	199.05  
	199.05  

	200.31  
	200.31  

	201.50   
	201.50   

	202.63   
	202.63   

	203.70   
	203.70   

	204.70   
	204.70   

	205.65   
	205.65   

	206.55   
	206.55   

	207.39   
	207.39   

	208.18   
	208.18   


	67
	67
	67

	190.80  
	190.80  

	192.25  
	192.25  

	193.66  
	193.66  

	195.00  
	195.00  

	196.25  
	196.25  

	197.43   
	197.43   

	198.56   
	198.56   

	199.62   
	199.62   

	200.63   
	200.63   

	201.58   
	201.58   

	202.48   
	202.48   

	203.32   
	203.32   

	204.11   
	204.11   


	68
	68
	68

	186.76  
	186.76  

	188.20  
	188.20  

	189.59  
	189.59  

	190.90  
	190.90  

	192.14  
	192.14  

	193.31   
	193.31   

	194.42   
	194.42   

	195.48   
	195.48   

	196.48   
	196.48   

	197.42   
	197.42   

	198.31   
	198.31   

	199.15   
	199.15   

	199.94   
	199.94   


	69
	69
	69

	182.72  
	182.72  

	184.13  
	184.13  

	185.49  
	185.49  

	186.77  
	186.77  

	187.99  
	187.99  

	189.14   
	189.14   

	190.24   
	190.24   

	191.28   
	191.28   

	192.27   
	192.27   

	193.20   
	193.20   

	194.08   
	194.08   

	194.91   
	194.91   

	195.68   
	195.68   


	70
	70
	70

	178.71  
	178.71  

	180.07  
	180.07  

	181.39  
	181.39  

	182.64  
	182.64  

	183.82  
	183.82  

	184.95   
	184.95   

	186.02   
	186.02   

	187.04   
	187.04   

	188.00   
	188.00   

	188.92   
	188.92   

	189.78   
	189.78   

	190.60   
	190.60   

	191.36   
	191.36   


	71
	71
	71

	174.74  
	174.74  

	176.05  
	176.05  

	177.32  
	177.32  

	178.52  
	178.52  

	179.66  
	179.66  

	180.75   
	180.75   

	181.79   
	181.79   

	182.78   
	182.78   

	183.72   
	183.72   

	184.61   
	184.61   

	185.45   
	185.45   

	186.24   
	186.24   

	186.99   
	186.99   


	72
	72
	72

	169.57  
	169.57  

	170.85  
	170.85  

	172.10  
	172.10  

	173.31  
	173.31  

	174.45  
	174.45  

	175.54  
	175.54  

	176.59   
	176.59   

	177.58   
	177.58   

	178.53   
	178.53   

	179.43   
	179.43   

	180.29   
	180.29   

	181.10   
	181.10   

	181.87   
	181.87   

	182.58   
	182.58   


	73
	73
	73

	164.01  
	164.01  

	165.33  
	165.33  

	166.62  
	166.62  

	167.86  
	167.86  

	169.03  
	169.03  

	170.15  
	170.15  

	171.22   
	171.22   

	172.24   
	172.24   

	173.21   
	173.21   

	174.13   
	174.13   

	175.01   
	175.01   

	175.84   
	175.84   

	176.63   
	176.63   

	177.36   
	177.36   


	74
	74
	74

	158.31  
	158.31  

	159.66  
	159.66  

	160.99  
	160.99  

	162.26  
	162.26  

	163.45  
	163.45  

	164.60  
	164.60  

	165.69   
	165.69   

	166.74   
	166.74   

	167.73   
	167.73   

	168.68   
	168.68   

	169.57   
	169.57   

	170.42   
	170.42   

	171.22   
	171.22   

	171.97   
	171.97   


	75
	75
	75

	152.46  
	152.46  

	153.85  
	153.85  

	155.21  
	155.21  

	156.50  
	156.50  

	157.73  
	157.73  

	158.90  
	158.90  

	160.01   
	160.01   

	161.08   
	161.08   

	162.09   
	162.09   

	163.06   
	163.06   

	163.97   
	163.97   

	164.83   
	164.83   

	165.65   
	165.65   

	166.42   
	166.42   


	76
	76
	76

	146.49  
	146.49  

	147.91  
	147.91  

	149.30  
	149.30  

	150.62  
	150.62  

	151.86  
	151.86  

	153.05  
	153.05  

	154.19   
	154.19   

	155.27   
	155.27   

	156.30   
	156.30   

	157.28   
	157.28   

	158.21   
	158.21   

	159.09   
	159.09   

	159.92   
	159.92   

	160.70   
	160.70   


	77
	77
	77

	138.82  
	138.82  

	140.38  
	140.38  

	141.84  
	141.84  

	143.26  
	143.26  

	144.59  
	144.59  

	145.85  
	145.85  

	147.06  
	147.06  

	148.21   
	148.21   

	149.31   
	149.31   

	150.36   
	150.36   

	151.35   
	151.35   

	152.29   
	152.29   

	153.18   
	153.18   

	154.02   
	154.02   

	154.81   
	154.81   


	78
	78
	78

	132.60  
	132.60  

	134.17  
	134.17  

	135.65  
	135.65  

	137.09  
	137.09  

	138.43  
	138.43  

	139.71  
	139.71  

	140.93  
	140.93  

	142.10   
	142.10   

	143.21   
	143.21   

	144.27   
	144.27   

	145.27   
	145.27   

	146.22   
	146.22   

	147.11   
	147.11   

	147.96   
	147.96   

	148.75   
	148.75   


	79
	79
	79

	126.30  
	126.30  

	127.87  
	127.87  

	129.37  
	129.37  

	130.82  
	130.82  

	132.17  
	132.17  

	133.46  
	133.46  

	134.69  
	134.69  

	135.86   
	135.86   

	136.98   
	136.98   

	138.04   
	138.04   

	139.04   
	139.04   

	140.00   
	140.00   

	140.90   
	140.90   

	141.75   
	141.75   

	142.54   
	142.54   


	80
	80
	80

	119.93  
	119.93  

	121.49  
	121.49  

	123.01  
	123.01  

	124.46  
	124.46  

	125.82  
	125.82  

	127.11  
	127.11  

	128.34  
	128.34  

	129.52   
	129.52   

	130.63   
	130.63   

	131.69   
	131.69   

	132.70   
	132.70   

	133.65   
	133.65   

	134.54   
	134.54   

	135.39   
	135.39   

	136.18   
	136.18   
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	128.4%


	61
	61
	61

	231.46  
	231.46  

	232.65  
	232.65  

	233.73  
	233.73  

	234.73   
	234.73   

	235.67   
	235.67   

	236.54   
	236.54   

	237.35   
	237.35   

	238.11   
	238.11   

	238.82   
	238.82   

	239.48   
	239.48   

	240.08   
	240.08   

	-19
	-19

	122.3%
	122.3%

	127.1%
	127.1%


	62
	62
	62

	226.70  
	226.70  

	228.01  
	228.01  

	229.23  
	229.23  

	230.35  
	230.35  

	231.38   
	231.38   

	232.34   
	232.34   

	233.24   
	233.24   

	234.08   
	234.08   

	234.86   
	234.86   

	235.59   
	235.59   

	236.27   
	236.27   

	236.89   
	236.89   

	-18
	-18

	121.0%
	121.0%

	125.8%
	125.8%


	63
	63
	63

	223.11  
	223.11  

	224.46  
	224.46  

	225.71  
	225.71  

	226.85  
	226.85  

	227.91   
	227.91   

	228.90   
	228.90   

	229.83   
	229.83   

	230.69   
	230.69   

	231.50   
	231.50   

	232.25   
	232.25   

	232.95   
	232.95   

	233.58   
	233.58   

	-17
	-17

	119.8%
	119.8%

	124.4%
	124.4%


	64
	64
	64

	219.40  
	219.40  

	220.78  
	220.78  

	222.07  
	222.07  

	223.24  
	223.24  

	224.33   
	224.33   

	225.35   
	225.35   

	226.30   
	226.30   

	227.19   
	227.19   

	228.02   
	228.02   

	228.79   
	228.79   

	229.51   
	229.51   

	230.17   
	230.17   

	-16
	-16

	118.4%
	118.4%

	123.1%
	123.1%


	65
	65
	65

	215.57  
	215.57  

	217.00  
	217.00  

	218.31  
	218.31  

	219.51  
	219.51  

	220.63   
	220.63   

	221.67   
	221.67   

	222.65   
	222.65   

	223.57   
	223.57   

	224.42   
	224.42   

	225.22   
	225.22   

	225.96   
	225.96   

	226.63   
	226.63   

	-15
	-15

	117.1%
	117.1%

	121.7%
	121.7%


	66
	66
	66

	211.64  
	211.64  

	213.09  
	213.09  

	214.43  
	214.43  

	215.66  
	215.66  

	216.81   
	216.81   

	217.88   
	217.88   

	218.89   
	218.89   

	219.82   
	219.82   

	220.70   
	220.70   

	221.52   
	221.52   

	222.28   
	222.28   

	222.97   
	222.97   

	-14
	-14

	115.7%
	115.7%

	120.4%
	120.4%


	67
	67
	67

	206.03  
	206.03  

	207.58  
	207.58  

	209.06  
	209.06  

	210.43  
	210.43  

	211.69  
	211.69  

	212.86   
	212.86   

	213.96   
	213.96   

	214.99   
	214.99   

	215.96   
	215.96   

	216.85   
	216.85   

	217.69   
	217.69   

	218.47   
	218.47   

	219.18   
	219.18   

	-13
	-13

	114.3%
	114.3%

	119.0%
	119.0%


	68
	68
	68

	201.81  
	201.81  

	203.39  
	203.39  

	204.91  
	204.91  

	206.30  
	206.30  

	207.59  
	207.59  

	208.79   
	208.79   

	209.92   
	209.92   

	210.97   
	210.97   

	211.96   
	211.96   

	212.88   
	212.88   

	213.74   
	213.74   

	214.54   
	214.54   

	215.26   
	215.26   

	-12
	-12

	112.9%
	112.9%

	117.6%
	117.6%


	69
	69
	69

	197.46  
	197.46  

	199.08  
	199.08  

	200.63  
	200.63  

	202.05  
	202.05  

	203.36  
	203.36  

	204.59   
	204.59   

	205.74   
	205.74   

	206.82   
	206.82   

	207.83   
	207.83   

	208.77   
	208.77   

	209.65   
	209.65   

	210.47   
	210.47   

	211.21   
	211.21   

	-11
	-11

	111.5%
	111.5%

	116.2%
	116.2%


	70
	70
	70

	193.00  
	193.00  

	194.65  
	194.65  

	196.22  
	196.22  

	197.66  
	197.66  

	199.00  
	199.00  

	200.25   
	200.25   

	201.43   
	201.43   

	202.53   
	202.53   

	203.56   
	203.56   

	204.53   
	204.53   

	205.42   
	205.42   

	206.26   
	206.26   

	207.02   
	207.02   

	-10
	-10

	110.1%
	110.1%

	114.8%
	114.8%


	71
	71
	71

	188.40  
	188.40  

	190.09  
	190.09  

	191.69  
	191.69  

	193.15  
	193.15  

	194.51  
	194.51  

	195.79   
	195.79   

	196.99   
	196.99   

	198.11   
	198.11   

	199.16   
	199.16   

	200.14   
	200.14   

	201.06   
	201.06   

	201.92   
	201.92   

	202.69   
	202.69   

	-9
	-9

	108.6%
	108.6%

	113.5%
	113.5%


	72
	72
	72

	181.92  
	181.92  

	183.69  
	183.69  

	185.41  
	185.41  

	187.03  
	187.03  

	188.51  
	188.51  

	189.89  
	189.89  

	191.19   
	191.19   

	192.41   
	192.41   

	193.55   
	193.55   

	194.62   
	194.62   

	195.62   
	195.62   

	196.56   
	196.56   

	197.43   
	197.43   

	198.22   
	198.22   

	-8
	-8

	107.1%
	107.1%

	112.1%
	112.1%


	73
	73
	73

	177.06  
	177.06  

	178.85  
	178.85  

	180.60  
	180.60  

	182.23  
	182.23  

	183.73  
	183.73  

	185.13  
	185.13  

	186.45   
	186.45   

	187.69   
	187.69   

	188.85   
	188.85   

	189.94   
	189.94   

	190.96   
	190.96   

	191.91   
	191.91   

	192.80   
	192.80   

	193.60   
	193.60   

	-7
	-7

	105.7%
	105.7%

	110.8%
	110.8%


	74
	74
	74

	172.07  
	172.07  

	173.90  
	173.90  

	175.67  
	175.67  

	177.31  
	177.31  

	178.83  
	178.83  

	180.25  
	180.25  

	181.58   
	181.58   

	182.84   
	182.84   

	184.01   
	184.01   

	185.12   
	185.12   

	186.15   
	186.15   

	187.12   
	187.12   

	188.02   
	188.02   

	188.83   
	188.83   

	-6
	-6

	104.2%
	104.2%

	109.5%
	109.5%


	75
	75
	75

	166.98  
	166.98  

	168.83  
	168.83  

	170.62  
	170.62  

	172.27  
	172.27  

	173.79  
	173.79  

	175.23  
	175.23  

	176.58   
	176.58   

	177.85   
	177.85   

	179.04   
	179.04   

	180.15   
	180.15   

	181.20   
	181.20   

	182.18   
	182.18   

	183.09   
	183.09   

	183.92   
	183.92   

	-5
	-5

	102.8%
	102.8%

	108.3%
	108.3%


	76
	76
	76

	161.78  
	161.78  

	163.65  
	163.65  

	165.45  
	165.45  

	167.10  
	167.10  

	168.63  
	168.63  

	170.08  
	170.08  

	171.44   
	171.44   

	172.72   
	172.72   

	173.92   
	173.92   

	175.04   
	175.04   

	176.10   
	176.10   

	177.09   
	177.09   

	178.01   
	178.01   

	178.84   
	178.84   

	-4
	-4

	101.4%
	101.4%

	107.0%
	107.0%


	77
	77
	77

	154.43  
	154.43  

	156.48  
	156.48  

	158.36  
	158.36  

	160.16  
	160.16  

	161.81  
	161.81  

	163.35  
	163.35  

	164.80  
	164.80  

	166.17   
	166.17   

	167.45   
	167.45   

	168.66   
	168.66   

	169.79   
	169.79   

	170.86   
	170.86   

	171.85   
	171.85   

	172.78   
	172.78   

	173.62   
	173.62   

	-3
	-3

	100.0%
	100.0%

	105.9%
	105.9%


	78
	78
	78

	149.05  
	149.05  

	151.08  
	151.08  

	152.97  
	152.97  

	154.77  
	154.77  

	156.41  
	156.41  

	157.95  
	157.95  

	159.40  
	159.40  

	160.77   
	160.77   

	162.05   
	162.05   

	163.26   
	163.26   

	164.40   
	164.40   

	165.46   
	165.46   

	166.46   
	166.46   

	167.39   
	167.39   

	168.24   
	168.24   

	-2
	-2

	98.6%
	98.6%

	104.8%
	104.8%


	79
	79
	79

	143.61  
	143.61  

	145.62  
	145.62  

	147.50  
	147.50  

	149.28  
	149.28  

	150.91  
	150.91  

	152.44  
	152.44  

	153.89  
	153.89  

	155.25   
	155.25   

	156.53   
	156.53   

	157.74   
	157.74   

	158.87   
	158.87   

	159.94   
	159.94   

	160.93   
	160.93   

	161.86   
	161.86   

	162.71   
	162.71   

	-1
	-1

	97.3%
	97.3%

	103.7%
	103.7%


	80
	80
	80

	138.11  
	138.11  

	140.08  
	140.08  

	141.95  
	141.95  

	143.70  
	143.70  

	145.31  
	145.31  

	146.83  
	146.83  

	148.26  
	148.26  

	149.61   
	149.61   

	150.89   
	150.89   

	152.09   
	152.09   

	153.21   
	153.21   

	154.27   
	154.27   

	155.26   
	155.26   

	156.19   
	156.19   

	157.02   
	157.02   

	0
	0

	96.0%
	96.0%

	102.7%
	102.7%


	81
	81
	81

	132.55  
	132.55  

	134.47  
	134.47  

	136.32  
	136.32  

	138.04  
	138.04  

	139.62  
	139.62  

	141.12  
	141.12  

	142.53  
	142.53  

	143.86   
	143.86   

	145.12   
	145.12   

	146.30   
	146.30   

	147.42   
	147.42   

	148.46   
	148.46   

	149.44   
	149.44   

	150.36   
	150.36   

	151.19   
	151.19   

	1
	1

	94.8%
	94.8%

	101.7%
	101.7%


	82
	82
	82

	124.73  
	124.73  

	126.96  
	126.96  

	128.83  
	128.83  

	130.65  
	130.65  

	132.32  
	132.32  

	133.86  
	133.86  

	135.33  
	135.33  

	136.72  
	136.72  

	138.02   
	138.02   

	139.26   
	139.26   

	140.42   
	140.42   

	141.51   
	141.51   

	142.54   
	142.54   

	143.51   
	143.51   

	144.41   
	144.41   

	145.22   
	145.22   

	2
	2

	93.6%
	93.6%

	100.8%
	100.8%


	83
	83
	83

	119.26  
	119.26  

	121.34  
	121.34  

	123.16  
	123.16  

	124.94  
	124.94  

	126.55  
	126.55  

	128.05  
	128.05  

	129.48  
	129.48  

	130.83  
	130.83  

	132.11   
	132.11   

	133.31   
	133.31   

	134.45   
	134.45   

	135.51   
	135.51   

	136.52   
	136.52   

	137.46   
	137.46   

	138.34   
	138.34   

	139.13   
	139.13   

	3
	3

	92.5%
	92.5%

	100.0%
	100.0%


	84
	84
	84

	113.78  
	113.78  

	115.72  
	115.72  

	117.49  
	117.49  

	119.20  
	119.20  

	120.75  
	120.75  

	122.20  
	122.20  

	123.58  
	123.58  

	124.89  
	124.89  

	126.12   
	126.12   

	127.29   
	127.29   

	128.39   
	128.39   

	129.42   
	129.42   

	130.40   
	130.40   

	131.31   
	131.31   

	132.17   
	132.17   

	132.94   
	132.94   

	4
	4

	91.4%
	91.4%

	99.2%
	99.2%


	85
	85
	85

	108.33  
	108.33  

	110.13  
	110.13  

	111.84  
	111.84  

	113.47  
	113.47  

	114.96  
	114.96  

	116.36  
	116.36  

	117.68  
	117.68  

	118.94  
	118.94  

	120.13   
	120.13   

	121.25   
	121.25   

	122.31   
	122.31   

	123.30   
	123.30   

	124.24   
	124.24   

	125.12   
	125.12   

	125.95   
	125.95   

	126.69   
	126.69   

	5
	5

	90.4%
	90.4%

	98.5%
	98.5%


	86
	86
	86

	102.91  
	102.91  

	104.60  
	104.60  

	106.25  
	106.25  

	107.79  
	107.79  

	109.20  
	109.20  

	110.54  
	110.54  

	111.80  
	111.80  

	113.00  
	113.00  

	114.14   
	114.14   

	115.21   
	115.21   

	116.22   
	116.22   

	117.18   
	117.18   

	118.07   
	118.07   

	118.91   
	118.91   

	119.70   
	119.70   

	120.41   
	120.41   

	6
	6

	89.5%
	89.5%

	97.8%
	97.8%


	87
	87
	87

	95.55    
	95.55    

	97.57    
	97.57    

	99.15    
	99.15    

	100.73  
	100.73  

	102.18  
	102.18  

	103.51  
	103.51  

	104.78  
	104.78  

	105.98  
	105.98  

	107.12  
	107.12  

	108.19   
	108.19   

	109.21   
	109.21   

	110.17   
	110.17   

	111.07   
	111.07   

	111.92   
	111.92   

	112.72   
	112.72   

	113.47   
	113.47   

	114.14   
	114.14   

	7
	7

	88.6%
	88.6%

	97.2%
	97.2%


	88
	88
	88

	90.54    
	90.54    

	92.34    
	92.34    

	93.81    
	93.81    

	95.31    
	95.31    

	96.66    
	96.66    

	97.91    
	97.91    

	99.10    
	99.10    

	100.23  
	100.23  

	101.30  
	101.30  

	102.32   
	102.32   

	103.27   
	103.27   

	104.17   
	104.17   

	105.02   
	105.02   

	105.83   
	105.83   

	106.58   
	106.58   

	107.28   
	107.28   

	107.90   
	107.90   

	8
	8

	87.8%
	87.8%

	96.6%
	96.6%


	89
	89
	89

	85.65    
	85.65    

	87.24    
	87.24    

	88.63    
	88.63    

	90.02    
	90.02    

	91.27    
	91.27    

	92.44    
	92.44    

	93.55    
	93.55    

	94.60    
	94.60    

	95.60    
	95.60    

	96.55     
	96.55     

	97.44     
	97.44     

	98.28     
	98.28     

	99.07     
	99.07     

	99.82     
	99.82     

	100.52   
	100.52   

	101.18   
	101.18   

	101.75   
	101.75   

	9
	9

	87.0%
	87.0%

	96.1%
	96.1%


	90
	90
	90

	80.91    
	80.91    

	82.31    
	82.31    

	83.61    
	83.61    

	84.90    
	84.90    

	86.04    
	86.04    

	87.12    
	87.12    

	88.15    
	88.15    

	89.12    
	89.12    

	90.04    
	90.04    

	90.92     
	90.92     

	91.74     
	91.74     

	92.51     
	92.51     

	93.25     
	93.25     

	93.93     
	93.93     

	94.58     
	94.58     

	95.19     
	95.19     

	95.71     
	95.71     

	10
	10

	86.3%
	86.3%

	95.6%
	95.6%
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	םיחטבומ םימולשת אלל
	םיחטבומ םימולשת אלל

	11
	11

	85.7%
	85.7%

	95.2%
	95.2%


	12
	12
	12

	85.1%
	85.1%

	94.8%
	94.8%


	13
	13
	13

	84.6%
	84.6%

	94.4%
	94.4%


	14
	14
	14

	84.1%
	84.1%

	94.1%
	94.1%


	השיא
	השיא
	השיא

	15
	15

	83.7%
	83.7%

	93.9%
	93.9%


	ליג
	ליג
	ליג

	16
	16

	83.3%
	83.3%

	93.7%
	93.7%

	הדיל תנש
	הדיל תנש


	השירפ
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	השירפ

	1924
	1924
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	1964
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	1969
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	1974
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	1979
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	1984
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	1989

	1994
	1994

	1999
	1999

	2004
	2004

	2009
	2009

	17
	17

	82.9%
	82.9%

	93.5%
	93.5%


	60
	60
	60

	224.35  
	224.35  

	225.63  
	225.63  

	226.81  
	226.81  

	227.90   
	227.90   

	228.91   
	228.91   

	229.85   
	229.85   

	230.74   
	230.74   

	231.56   
	231.56   

	232.33   
	232.33   

	233.05   
	233.05   

	233.71   
	233.71   

	18
	18

	82.6%
	82.6%

	93.3%
	93.3%


	61
	61
	61

	220.67  
	220.67  

	221.99  
	221.99  

	223.20  
	223.20  

	224.31   
	224.31   

	225.35   
	225.35   

	226.33   
	226.33   

	227.24   
	227.24   

	228.09   
	228.09   

	228.88   
	228.88   

	229.62   
	229.62   

	230.30   
	230.30   

	19
	19

	82.4%
	82.4%

	93.1%
	93.1%


	62
	62
	62

	215.45  
	215.45  

	216.87  
	216.87  

	218.23  
	218.23  

	219.47  
	219.47  

	220.61   
	220.61   

	221.68   
	221.68   

	222.68   
	222.68   

	223.62   
	223.62   

	224.49   
	224.49   

	225.30   
	225.30   

	226.06   
	226.06   

	226.77   
	226.77   

	20
	20

	82.2%
	82.2%

	93.0%
	93.0%


	63
	63
	63

	211.50  
	211.50  

	212.96  
	212.96  

	214.35  
	214.35  

	215.61  
	215.61  

	216.79   
	216.79   

	217.89   
	217.89   

	218.91   
	218.91   

	219.87   
	219.87   

	220.77   
	220.77   

	221.61   
	221.61   

	222.39   
	222.39   

	223.11   
	223.11   


	64
	64
	64

	207.42  
	207.42  

	208.93  
	208.93  

	210.34  
	210.34  

	211.64  
	211.64  

	212.84   
	212.84   

	213.97   
	213.97   

	215.02   
	215.02   

	216.01   
	216.01   

	216.93   
	216.93   

	217.79   
	217.79   

	218.59   
	218.59   

	219.33   
	219.33   


	65
	65
	65

	203.22  
	203.22  

	204.77  
	204.77  

	206.21  
	206.21  

	207.53  
	207.53  

	208.76   
	208.76   

	209.92   
	209.92   

	211.00   
	211.00   

	212.01   
	212.01   

	212.95   
	212.95   

	213.83   
	213.83   

	214.66   
	214.66   

	215.42   
	215.42   


	66
	66
	66

	198.90  
	198.90  

	200.48  
	200.48  

	201.95  
	201.95  

	203.30  
	203.30  

	204.56   
	204.56   

	205.74   
	205.74   

	206.84   
	206.84   
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	73
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	74
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	137.05    
	137.05    
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	76
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	77
	77
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	115.80   
	115.80   
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	124.48    
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	132.70    
	132.70    
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	78
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	115.74   
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	79
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	114.61    

	115.98    
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	80
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	95.71     

	97.82     
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	81
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	97.62     
	97.62     
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	82
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	90.84     
	90.84     

	92.26     
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	98.63      
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	83
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	87.03     
	87.03     
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	91.90      
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	93.01      
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	94.08      
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	96.08      
	96.08      

	97.02      
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	84
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	84.31      
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	85
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	75.89     

	77.04     
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	86
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	66.08     
	66.08     
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	73.34     
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	77.06      
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	77.90      
	77.90      

	78.70      
	78.70      

	79.47      
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	80.21      
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	80.91      
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	87
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	64.68     
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	69.62      
	69.62      
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	71.31      
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	72.11      
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	72.87      

	73.61      
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	74.97      
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	88
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	59.51     
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	61.68     
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	62.59     

	63.47     
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	64.31     
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	65.13      
	65.13      

	65.91      
	65.91      

	66.66      
	66.66      

	67.38      
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	68.07      
	68.07      

	68.73      
	68.73      

	69.36      
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	69.96      
	69.96      

	70.52      
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	89
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	56.88     
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	61.56      
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	62.23      
	62.23      

	62.88      
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	64.08      
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	64.65      
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	65.69      
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	55.50     
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	56.18     

	56.83      
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	57.46      
	57.46      

	58.05      
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	58.62      
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	59.17      
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	59.69      
	59.69      
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	60.67      
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	1964
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	213.42   
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	216.64    


	63
	63
	63

	197.80   
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	210.66    

	211.72    
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	64
	64
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	193.43   
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	195.22   
	195.22   

	196.94   
	196.94   

	198.56    
	198.56    

	200.08    
	200.08    

	201.52    
	201.52    

	202.89    
	202.89    

	204.18    
	204.18    

	205.41    
	205.41    

	206.56    
	206.56    

	207.65    
	207.65    

	208.68    
	208.68    


	65
	65
	65

	188.94   
	188.94   

	190.77   
	190.77   

	192.52   
	192.52   

	194.17    
	194.17    

	195.72    
	195.72    

	197.19    
	197.19    

	198.59    
	198.59    

	199.91    
	199.91    

	201.16    
	201.16    

	202.34    
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	203.46    
	203.46    

	204.50    
	204.50    


	66
	66
	66

	184.34   
	184.34   

	186.20   
	186.20   

	187.99   
	187.99   

	189.66    
	189.66    

	191.24    
	191.24    

	192.74    
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	195.51    
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	196.79    
	196.79    

	197.99    
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	199.13    
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	67
	67
	67
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	179.63   
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	181.53   
	181.53   

	183.34   
	183.34   

	185.04    
	185.04    
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	186.65    
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	189.62    
	189.62    

	190.99    
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	192.29    
	192.29    

	193.52    
	193.52    

	194.68    
	194.68    

	195.76    
	195.76    


	68
	68
	68

	172.92   
	172.92   

	174.83   
	174.83   

	176.76   
	176.76   

	178.59   
	178.59   

	180.31    
	180.31    

	181.94    
	181.94    

	183.49    
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	184.97    
	184.97    

	186.36    
	186.36    

	187.68    
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	188.92    
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	190.10    
	190.10    

	191.20    
	191.20    


	69
	69
	69

	167.99   
	167.99   

	169.93   
	169.93   

	171.89   
	171.89   

	173.74   
	173.74   

	175.48    
	175.48    

	177.13    
	177.13    

	178.70    
	178.70    

	180.19    
	180.19    

	181.61    
	181.61    

	182.94    
	182.94    

	184.21    
	184.21    

	185.40    
	185.40    

	186.52    
	186.52    


	70
	70
	70

	162.98   
	162.98   

	164.95   
	164.95   

	166.92   
	166.92   

	168.79   
	168.79   
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	170.55    

	172.21    
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	173.80    
	173.80    

	175.31    
	175.31    

	176.74    
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	178.09    
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	179.36    
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	180.57    
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	181.70    
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	71
	71
	71

	157.89   
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	159.89   

	161.88   
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	167.20    
	167.20    
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	170.32    
	170.32    
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	175.62    
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	176.76    
	176.76    


	72
	72
	72

	150.75   
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	152.73   
	152.73   

	154.75   
	154.75   

	156.75   
	156.75   

	158.62   
	158.62   

	160.40    
	160.40    

	162.08    
	162.08    

	163.69    
	163.69    

	165.22    
	165.22    

	166.66    
	166.66    

	168.03    
	168.03    

	169.32    
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	170.54    
	170.54    

	171.69    
	171.69    


	73
	73
	73

	145.53   
	145.53   
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	147.52   

	149.55   
	149.55   

	151.54   
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	153.41   
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	156.88    

	158.49    
	158.49    

	160.01    
	160.01    

	161.46    
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	162.83    

	164.12    
	164.12    

	165.35    
	165.35    

	166.49    
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	74
	74
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	140.27   
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	142.26   

	144.30   
	144.30   

	146.28   
	146.28   

	148.14   
	148.14   
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	160.03    
	160.03    
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	75
	75
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	140.96   
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	147.82    
	147.82    
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	155.74    
	155.74    


	76
	76
	76

	129.69   
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	149.06    
	149.06    
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	77
	77
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	122.15   

	124.34   
	124.34   

	126.29   
	126.29   

	128.28   
	128.28   

	130.17   
	130.17   

	131.95   
	131.95   
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	133.65    

	135.27    
	135.27    

	136.81    
	136.81    

	138.27    
	138.27    

	139.66    
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	140.97    
	140.97    

	142.21    
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	143.38    
	143.38    

	144.48    
	144.48    


	78
	78
	78

	116.84   
	116.84   

	118.95   
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	120.88   
	120.88   

	122.83   
	122.83   
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	126.41   
	126.41   
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	128.06    
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	131.15    
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	133.93    
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	135.22    
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	138.65    
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	79
	79
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	115.42   
	115.42   
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	117.32   
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	119.10   
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	120.79   
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	122.40    
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	123.93    
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	125.40    
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	126.78    
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	129.34    
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	130.52    

	131.63    
	131.63    
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	80
	80
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	106.17   
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	109.93   

	111.76   
	111.76   
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	110.83    
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	113.59    

	114.87    
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	103.60   
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	105.02    
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	106.36    

	107.64    
	107.64    
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	108.86    

	110.01    
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	111.10    
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	113.10    
	113.10    

	114.01    
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	83
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	100.52    
	100.52    
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	102.88    
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	תוומ הרקמב םימותי תייסנפ:

	₪ 4,000
	₪ 4,000

	10,000 * 100% * 40% = 
	10,000 * 100% * 40% = 


	 תוומ ןיגב יחוטיבה יוסיכה תולע בושיח(םיריאש ןוכיס ימד):
	 תוומ ןיגב יחוטיבה יוסיכה תולע בושיח(םיריאש ןוכיס ימד):
	 תוומ ןיגב יחוטיבה יוסיכה תולע בושיח(םיריאש ןוכיס ימד):


	םימותיו גוז ןב רובעב תוומ ינוכיסל חוטיב ייוסיכ שכר רשא חטובמל ןוכיס םדקמ:
	םימותיו גוז ןב רובעב תוומ ינוכיסל חוטיב ייוסיכ שכר רשא חטובמל ןוכיס םדקמ:
	םימותיו גוז ןב רובעב תוומ ינוכיסל חוטיב ייוסיכ שכר רשא חטובמל ןוכיס םדקמ:

	205.30           
	205.30           

	ג חפסנ1
	ג חפסנ1


	הרובצ הרתי
	הרובצ הרתי
	הרובצ הרתי

	₪ 100,000
	₪ 100,000


	םימותיו גוז ןב רובעב תוומ ינוכיסל חוטיב ייוסיכ שכר רשא חטובמל ןוכיסב םוכס:
	םימותיו גוז ןב רובעב תוומ ינוכיסל חוטיב ייוסיכ שכר רשא חטובמל ןוכיסב םוכס:
	םימותיו גוז ןב רובעב תוומ ינוכיסל חוטיב ייוסיכ שכר רשא חטובמל ןוכיסב םוכס:

	₪ 1,953,000
	₪ 1,953,000

	10,000 * 205.30 - 100,000 = 
	10,000 * 205.30 - 100,000 = 


	 רובע תישדוח תוומ תולע100,000 ₪ ןוכיסב םוכס:
	 רובע תישדוח תוומ תולע100,000 ₪ ןוכיסב םוכס:
	 רובע תישדוח תוומ תולע100,000 ₪ ןוכיסב םוכס:

	1.4995
	1.4995

	ג חפסנ2
	ג חפסנ2


	תוומל יחוטיבה יוסיכה לש תישדוח תולע:
	תוומל יחוטיבה יוסיכה לש תישדוח תולע:
	תוומל יחוטיבה יוסיכה לש תישדוח תולע:

	₪ 29.29
	₪ 29.29

	1,953,000 * 1.4995 / 100,000 = 
	1,953,000 * 1.4995 / 100,000 = 


	 תוכנ ןיגב יחוטיבה יוסיכה תולע בושיח(תוכנ ןוכיס ימד):
	 תוכנ ןיגב יחוטיבה יוסיכה תולע בושיח(תוכנ ןוכיס ימד):
	 תוכנ ןיגב יחוטיבה יוסיכה תולע בושיח(תוכנ ןוכיס ימד):


	הכנ תימעל םילומג ימד תפיקז:
	הכנ תימעל םילומג ימד תפיקז:
	הכנ תימעל םילומג ימד תפיקז:

	₪ 1,958
	₪ 1,958

	10,000 * (12.5% + 8.33%) * 0.94 = 
	10,000 * (12.5% + 8.33%) * 0.94 = 


	 תוכנב יוציפה -םילומג ימד תפיקזו תוכנ תייסנפ:
	 תוכנב יוציפה -םילומג ימד תפיקזו תוכנ תייסנפ:
	 תוכנב יוציפה -םילומג ימד תפיקזו תוכנ תייסנפ:

	₪ 9,458
	₪ 9,458

	7,500 + 1,958 = 
	7,500 + 1,958 = 


	תוכנ ןוכיסל תישדוח תולע םדקמ:
	תוכנ ןוכיסל תישדוח תולע םדקמ:
	תוכנ ןוכיסל תישדוח תולע םדקמ:

	4.2659
	4.2659

	י חפסנ
	י חפסנ

	תחתפתמ תוכנ אללו הלופכ תוכנ םע
	תחתפתמ תוכנ אללו הלופכ תוכנ םע


	תוכנל יחוטיבה יוסיכה לש תישדוח תולע:
	תוכנל יחוטיבה יוסיכה לש תישדוח תולע:
	תוכנל יחוטיבה יוסיכה לש תישדוח תולע:

	₪ 40.35
	₪ 40.35

	9,458 * 4.2659 / 1,000 = 
	9,458 * 4.2659 / 1,000 = 


	הכנ יראשל יחוטיבה יוסיכה לש תישדוח תולע:
	הכנ יראשל יחוטיבה יוסיכה לש תישדוח תולע:
	הכנ יראשל יחוטיבה יוסיכה לש תישדוח תולע:

	₪ 12.22
	₪ 12.22

	י חפסנ יפל יראוטקא בושיח"א
	י חפסנ יפל יראוטקא בושיח"א


	הכנ יראשלו תוכנל יחוטיבה יוסיכה לש תישדוח תולע ךס:
	הכנ יראשלו תוכנל יחוטיבה יוסיכה לש תישדוח תולע ךס:
	הכנ יראשלו תוכנל יחוטיבה יוסיכה לש תישדוח תולע ךס:

	₪ 52.56
	₪ 52.56

	40.35 + 12.22  = 
	40.35 + 12.22  = 


	ליעפ אל תימע תריטפב הבצקל הרובצ הרתי תרמה בושיח :
	ליעפ אל תימע תריטפב הבצקל הרובצ הרתי תרמה בושיח :
	ליעפ אל תימע תריטפב הבצקל הרובצ הרתי תרמה בושיח :


	הריטפל תואכזה דעומ:
	הריטפל תואכזה דעומ:
	הריטפל תואכזה דעומ:

	01/01/2035
	01/01/2035


	גוז תב ןימ:
	גוז תב ןימ:
	גוז תב ןימ:

	השיא
	השיא


	גוז תב הדיל ךיראת:
	גוז תב הדיל ךיראת:
	גוז תב הדיל ךיראת:

	01/12/1994
	01/12/1994


	הריטפה דעומב גוזה תב ליג
	הריטפה דעומב גוזה תב ליג
	הריטפה דעומב גוזה תב ליג

	40
	40


	 םותי ליג1
	 םותי ליג1
	 םותי ליג1

	10
	10


	 םותי ליג2
	 םותי ליג2
	 םותי ליג2

	12
	12


	הריטפה דעומב הרובצ הרתי
	הריטפה דעומב הרובצ הרתי
	הריטפה דעומב הרובצ הרתי

	₪ 200,000
	₪ 200,000


	הנמלאל הרובצ הרתי תרמה םדקמ:
	הנמלאל הרובצ הרתי תרמה םדקמ:
	הנמלאל הרובצ הרתי תרמה םדקמ:

	271.75           
	271.75           

	ד חפסנ
	ד חפסנ


	 םותיל הרובצ הרתי תרמה םדקמ1:
	 םותיל הרובצ הרתי תרמה םדקמ1:
	 םותיל הרובצ הרתי תרמה םדקמ1:

	107.763         
	107.763         

	ז חפסנ
	ז חפסנ


	 םותיל הרובצ הרתי תרמה םדקמ2:
	 םותיל הרובצ הרתי תרמה םדקמ2:
	 םותיל הרובצ הרתי תרמה םדקמ2:

	91.109           
	91.109           

	ז חפסנ
	ז חפסנ


	ללוכ םדקמ:
	ללוכ םדקמ:
	ללוכ םדקמ:

	371.19           
	371.19           

	271.75 + (107.763 + 91.109) / 2 = 
	271.75 + (107.763 + 91.109) / 2 = 


	הרובצה הרתיב הנמלאה לש יסחיה קלחה:
	הרובצה הרתיב הנמלאה לש יסחיה קלחה:
	הרובצה הרתיב הנמלאה לש יסחיה קלחה:

	₪ 146,422
	₪ 146,422

	271.75  / 371.19 * 200,000 = 
	271.75  / 371.19 * 200,000 = 


	הרובצה הרתיב םימותיה לש יסחיה קלחה:
	הרובצה הרתיב םימותיה לש יסחיה קלחה:
	הרובצה הרתיב םימותיה לש יסחיה קלחה:

	₪ 53,578
	₪ 53,578

	(107.763 + 91.109) / 2 / 371.19 * 200,000 = 
	(107.763 + 91.109) / 2 / 371.19 * 200,000 = 


	הנמלא תייסנפ:
	הנמלא תייסנפ:
	הנמלא תייסנפ:

	₪ 539
	₪ 539

	146,422 / 271.75 = 
	146,422 / 271.75 = 


	 ליג דע םותי לכל הייסנפ21:
	 ליג דע םותי לכל הייסנפ21:
	 ליג דע םותי לכל הייסנפ21:

	₪ 269
	₪ 269

	53,578 / (107.763 + 91.109) = 
	53,578 / (107.763 + 91.109) = 


	השירפה תעב הנקז תייסנפ בושיח:
	השירפה תעב הנקז תייסנפ בושיח:
	השירפה תעב הנקז תייסנפ בושיח:


	תימעה ןימ:
	תימעה ןימ:
	תימעה ןימ:

	רבג
	רבג


	הדיל ךיראת:
	הדיל ךיראת:
	הדיל ךיראת:

	01/12/1989
	01/12/1989


	גוז תב הדיל ךיראת:
	גוז תב הדיל ךיראת:
	גוז תב הדיל ךיראת:

	01/12/1994
	01/12/1994


	השירפ ליג:
	השירפ ליג:
	השירפ ליג:

	67
	67


	השירפה תעב הרובצ הרתי:
	השירפה תעב הרובצ הרתי:
	השירפה תעב הרובצ הרתי:

	₪ 1,000,000
	₪ 1,000,000


	השירפה לולסמ:
	השירפה לולסמ:
	השירפה לולסמ:

	 םע60%גוז תבל  ,240םיחטבומ םימולשת 
	 םע60%גוז תבל  ,240םיחטבומ םימולשת 


	הנקיזל הרמה םדקמ:
	הנקיזל הרמה םדקמ:
	הנקיזל הרמה םדקמ:

	207.78           
	207.78           

	ה חפסנ
	ה חפסנ


	גוז ינב ןיב ליג ישרפהל המאתה םדקמ:
	גוז ינב ןיב ליג ישרפהל המאתה םדקמ:
	גוז ינב ןיב ליג ישרפהל המאתה םדקמ:

	101.6%
	101.6%

	 יפל ה חפסנ5 -םינש
	 יפל ה חפסנ5 -םינש


	וייח לכל תימעל תישדוח הנקז תייסנפ:
	וייח לכל תימעל תישדוח הנקז תייסנפ:
	וייח לכל תימעל תישדוח הנקז תייסנפ:

	₪ 4,739
	₪ 4,739

	1,000,000 / (207.78 * 101.6%) = 
	1,000,000 / (207.78 * 101.6%) = 


	הייח לכל החטבהה תפוקת םות רחאלו רנויסנפה תומ רחאל גוזה תבל תישדוח הנקז תייסנפ:
	הייח לכל החטבהה תפוקת םות רחאלו רנויסנפה תומ רחאל גוזה תבל תישדוח הנקז תייסנפ:
	הייח לכל החטבהה תפוקת םות רחאלו רנויסנפה תומ רחאל גוזה תבל תישדוח הנקז תייסנפ:

	₪ 2,843
	₪ 2,843

	4,739 * 60% = 
	4,739 * 60% = 


	ל הנקז תייסנפ ןוויה בושיח-5םינש :
	ל הנקז תייסנפ ןוויה בושיח-5םינש :
	ל הנקז תייסנפ ןוויה בושיח-5םינש :


	תימעה ןימ:
	תימעה ןימ:
	תימעה ןימ:

	רבג
	רבג


	הדיל ךיראת:
	הדיל ךיראת:
	הדיל ךיראת:

	01/12/1989
	01/12/1989


	השירפ ליג:
	השירפ ליג:
	השירפ ליג:

	67
	67


	השירפה דעומב היסנפ
	השירפה דעומב היסנפ
	השירפה דעומב היסנפ

	₪ 4,000
	₪ 4,000


	השירפה לולסמ:
	השירפה לולסמ:
	השירפה לולסמ:

	החטבה תפוקת אלל
	החטבה תפוקת אלל


	ןוויה זוחא:
	ןוויה זוחא:
	ןוויה זוחא:

	25%
	25%


	ל ןוויה םדקמ-5םינש :
	ל ןוויה םדקמ-5םינש :
	ל ןוויה םדקמ-5םינש :

	54.07
	54.07

	ו חפסנ
	ו חפסנ


	ןווהמה םוכסה:
	ןווהמה םוכסה:
	ןווהמה םוכסה:

	₪ 54,070
	₪ 54,070

	4,000 * 25% * 54.07 = 
	4,000 * 25% * 54.07 = 


	ןוויהה תפוקתב הנקז תייסנפ
	ןוויהה תפוקתב הנקז תייסנפ
	ןוויהה תפוקתב הנקז תייסנפ

	₪ 3,000
	₪ 3,000

	4,000 * (1 -  25%) = 
	4,000 * (1 -  25%) = 


	תרתונה תחטבומה הפוקתל םיריאש תייסנפ ןוויה בושיח:
	תרתונה תחטבומה הפוקתל םיריאש תייסנפ ןוויה בושיח:
	תרתונה תחטבומה הפוקתל םיריאש תייסנפ ןוויה בושיח:


	תחטבומה היסנפה םוכס:
	תחטבומה היסנפה םוכס:
	תחטבומה היסנפה םוכס:

	₪ 1,200
	₪ 1,200


	םישדוחב תרתונה החטבהה תפוקת
	םישדוחב תרתונה החטבהה תפוקת
	םישדוחב תרתונה החטבהה תפוקת

	111
	111


	תרתונה תחטבומה הפוקתל ןוויה םדקמ
	תרתונה תחטבומה הפוקתל ןוויה םדקמ
	תרתונה תחטבומה הפוקתל ןוויה םדקמ

	93.971           
	93.971           

	ז חפסנ
	ז חפסנ


	ןווהמה םוכסה:
	ןווהמה םוכסה:
	ןווהמה םוכסה:

	₪ 112,765
	₪ 112,765

	1,200 * 93.971 = 
	1,200 * 93.971 = 
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