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אירוע פנסיוני

מוקדמת  ומרצון, זיקנה: רישהפ

המונעים עובד מלעבוד: כות ומחלהנ

(הגדרה מיוחדת ובעייתית)

!הגדרה: אריםש

?מיהי אלמנה מיהו יתום

הגדרה: מוטבים
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קרנות פנסיה וותיקות

בנין  , חקלאים, נתיב, מ"קג, מקפת, מבטחים–קרן גירעונית •

מ"קג, מקפת–שיטת ממוצעים •

.חקלאים ובנין, נתיב, מבטחים–שנים אחרונות 3שיטת •

.מיטבית, ל.ע.ה–תשורה , גלעד–קרן מאוזנת •

פיצויים6%+ 7.5%+ 7%: חובת הפקדה -קרן גירעונית •

.לגברים67לנשים 62: גיל פרישה •

.פיצויים8.33%אפשר : לפי צו הרחבה –קרן מאוזנת •



קרן פנסיה ותיקה  

כי , קרן פנסיה לא חייבת ליידע עובדת אשר הגיעה לגיל הפרישה

באפשרותה לקבל קצבת זקנה במקביל להמשך עבודתה אצל המעסיק

אין בתקנון הקרן הוראה המחייבת את קרן הפנסיה להודיע  

.  לעמיתיה על זכאותם לקצבה בנקודות זמן שונות במהלך חייהם

מאידך אין בתקנון הוראה המאפשרת תשלום קצבת זקנה עבור  

.מועד מוקדם מהחודש שבו הוגשה הבקשה לקצבת זקנה



שיטת ממוצע יחסי השכר= מקפת + מ "קג

שקלול של התוצאות מתקבלות = מבטחים וכל היתר 
:  לפי שתי השיטות

השנים האחרונות3ושיטת ממוצע יחסי השכר שיטת 

פנסיית זיקנה

:  נקבע באופן זהה בכל הקרנות

לשנה  2%)לחודש ביטוח 0.1667%

.70%-ולא יותר מ( למעט חריגים



פנסיית זקנה

-קצבת מינימום 
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דחיית פרישה  

לאחר  
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חודשים עודפיםשכר קובע  6.25% XX



קרן וותיקה דוח שנתי



קרן וותיקה דוח שנתי



מעסיקיםהסטורית–קרן ותיקה 



מבטחים זכויות צבורות
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פנסיה תקציבית

הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה  –2001בשנת " נסגרה"•

.צוברת

2005משנת 2%ניכוי , 2004בשנת 1%ניכוי •

.לכל שנת עבודה במשרה מלאה2%צבירה של •

70%–מקסימום צבירה במשרה מלאה •

משכורת –פנסיה 70%= מ "שנים מ35פיצוי בגין שנים עודפות על •

.אחת לכל שנה עודפת ובאופן יחסי לחלק מהשנה



רכיבים נוספים-פנסיה תקציבית 

לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל 89בהתאם לסעיף •

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות  )

כל רכיב שבגינו  , 2003-ג"תשס, (2004-ו2003הכספים 

חייב בניכוי  , הבראה, לרבות ביגוד, משולמת פנסיה תקציבית

2%.



נכות–פנסיה תקציבית 

שאינו יכול לעבוד בעבודתו עקב נכותו זכאי  , שנות עבודה5עובד לאחר •

.לקצבת נכות

.  פרומיל לכל אחוז נכותX2% + )3שנים 10בסיס }כבסיס 20%: חישוב•

50%= {0.003X100}30%+ 20%יקבל 100%נכה : לדוגמה•

35%= {0.003X50%}15%+ 20%יקבל 50%נכה •

תוספת  1%פנסיה יוכל לפרוש פרישה מוקדמת ויקבל 50%עובד ותיק שצבר •

.  נכות10%על כל 

לפנסיה53%= נכות 30%+ צבירה 50%לדוגמה •



נתוני פרישה–" תיק עובד"–מורים 



4/2019תודה  
קרנות פנסיה וותיקות

*דן ארז
.פנסיה ופרישה,שכר –ארז יועצים 

dan@erez-yoatzim.co.il

יועץ פנסיוני מורשה  *

.פנסיה ופרישה, מומחה למערכות שכר

03-6024077: טל050-5246590

mailto:dan@erez-yoatzim.co.il

