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חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תיקון מס' 33(, 
התשע"ז-2017*

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-11981)להלן-החוקהעיקרי(,1רתיקוןסעיף1
בסעיף1-

לפניההגדרה"חוקהחברות"יבוא: )1(

""חוקגילפרישה"-חוקגילפרישה,התשס"ד-22004;";

בהגדרה""חברהמנהלת","קופתביטוח","קופתגמל","קופתגמללקצבה","קופת )2(
גמללחיסכון""קופתגמלמרכזיתלדמימחלה","קופתגמלמרכזיתלפיצויים","קרן
חדשהמקיפה"ו"קרןותיקה"",במקום""קרןחדשהמקיפה"ו"קרןותיקה""יבוא"ו"קרן

חדשהמקיפה"";

אחריההגדרה"מבטחבלאשולט"יבוא: )3(

""המדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;";

אחריההגדרה"קרוב"יבוא: )4(

""קרןותיקה"-קופתגמללקצבהשאינהקופתביטוחושאושרהלראשונהלפי
תקנותקופותגמללפנייוםכ"טבטבתהתשנ"ה)1בינוארפ199(;

"קרןותיקהשבהסדר"-קרןותיקהשמונהלהמנהלמיוחדלפיסעיף78ד;

"קרןותיקהשאינהבהסדר"-קרןותיקהשאינהקרןותיקהשבהסדר;"ר

בסעיף78בלחוקהעיקרי-2רתיקוןסעיף78ב

אחריההגדרה"חוקהחברותהממשלתיות"יבוא: )1(

""מאזןהקרן"-מאזןאקטוארישלקרןותיקה,שנערךבהתאםלהוראותלפיחוק
זהולפיחוקהפיקוחעלקופותגמלובכפוףלהנחיותהממונה;";

בהגדרה""עודףאקטוארי","גירעוןאקטוארי",ו"איזוןאקטוארי"",במקוםהסיפה )2(
החלבמילים"במאזןאקטוארי"יבוא"במאזןהקרן;ואולם-

לענייןחישובגירעוןאקטואריבתוצאתמאזןהקרןבשלשנהמסוימת,לפי )1(
סעיף78טו1)ג(,יחושבהגירעוןכאמורכבעלערךחיובי;

לענייןחישובעודףאקטואריבתוצאתמאזןהקרןבשלשנהמסוימת,לפי )2(
סעיף78טו1)ג(,יחושבהעודףכאמורכבעלערךשלילי;"ר

בסעיף78טלחוקהעיקרי-3רתיקוןסעיף78ט

בסעיףקטן)א(,במקום"שמונהלהןמנהלמיוחד"יבוא"שבהסדר"; )1(

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)2(,במקום"שמונהלהןמנהלמיוחד"יבוא"שבהסדר"; )א(

)9(,במקום"בחוקגילפרישה,התשס"ד-2004"יבוא"בחוקגיל בפסקה )ב(
פרישה"ר

בסעיף78ט1)ג(לחוקהעיקרי,ההגדרה"המדד"-תימחקר4רתיקוןסעיף78ט1

2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק )16בינואר התקבלבכנסתביוםי"חבטבתהתשע"ז *
הממשלה-831,מיוםי"דבשבטהתשע"ד)פ1בינואר2014(,עמ'224ר

ס"חהתשמ"א,עמ'208;התשע"ו,עמ'4פ12ר 1

ס"חהתשס"ד,עמ'46ר 2
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בסעיף78ילחוקהעיקרי-פרתיקוןסעיף78י

בסעיףקטן)א(,במקום"שמונהלהןמנהלמיוחד"יבוא"שבהסדר"; )1(

בסעיףקטן)ב1(,במקום"שמונהלהמנהלמיוחד"יבוא"שבהסדר"ר )2(

בסעיף78יאלחוקהעיקרי,ברישה,אחרי"לקרןותיקה"יבוא"שבהסדר"ר6רתיקוןסעיף78יא

בסעיף78יב)א(לחוקהעיקרי,במקום"שמונהלהןמנהלמיוחד"יבוא"שבהסדר"ר7רתיקוןסעיף78יב

בסעיף78יגלחוקהעיקרי,במקום"שמונהלהןמנהלמיוחד"יבוא"שבהסדר"ר8רתיקוןסעיף78יג

בסעיף78ידלחוקהעיקרי-9רתיקוןסעיף78יד

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(,בכלמקום,במקום"שמונהלהןמנהלמיוחד"יבוא"שבהסדר"; )א(

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

לסכומיםלפיפסקאות)1(ו–)2(ייווספוסכומיםמתוךכריתהביטחון )3("
הכלליתכמשמעותהבסעיף78טו1)א(,ככלשהדבריידרשלפיסעיף78טו1,

ובכפוףלתנאיםשנקבעובאותוסעיףר";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"בסעיףקטן)א("יבוא")1(",ובמקום"למדדהמחיריםלצרכן )2(
שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה)להלן-המדד("יבוא"למדד";

בסעיףקטן)ד(,במקום"שמונהלהןמנהלמיוחד"יבוא"שבהסדר"ר )3(

בסעיף78טולחוקהעיקרי,אחרי"בסעיף78יד"יבוא")א()1(ו–)2("ר10רתיקוןסעיף78טו

אחריסעיף78טולחוקהעיקרייבוא:11רהוספתסעיף78טו1

"כריתביטחון
כלליתלקרנות

ותיקותשבהסדר

מתקציב78טו1ר כספים יועברו שבהסדר הוותיקות לקרנות )א(
המדינה,בכפוףלתנאיםהמפורטיםבסעיףזה,במטרהלמתן
של זכויותיהם על הריבית בעקום השינויים השפעת את
העמיתיםבקרנותהאמורות)בסעיףזה-כריתביטחוןכללית(ר

סכוםכריתהביטחוןהכלליתיחושב,בכלשנתחישוב, )ב(
כצירוףשלכלהסכומיםהמתקבליםלפיסעיףקטן)ג(בשל
כלאחתמהקרנותהוותיקותשבהסדר,ובלבדשסכוםכרית

הביטחוןהכלליתלאיעלהעלהנמוךמביןאלה:

הסכוםהמרביכאמורבסעיףקטן)ד(או)ה(,לפי )1(
העניין;

צירוףשלכלסכומיהגירעוןהאקטואריבמאזני )2(
כלאחתמהקרנותהוותיקותשבהסדרשישבהגירעון
אקטואריבאותהשנתחישוב;לענייןחישובהגירעון
כאמורלאייחשבוכנכסיהקרןכספיםהמגיעיםלה

לפיסעיףזהר

שבהסדר הוותיקות מהקרנות אחת כל בשל הסכום )ג(
יחושב,בכלשנתחישוב,כצירוףשלהסכומיםהמתקבליםלפי
פסקאות)1(עד)פ(שלהלן,בניכויהסכוםכאמורבפסקה)6(

שלהלן,ובלבדשהסכוםהמתקבללאחרהניכויכאמורהוא
סכוםחיובי:

תיקוןסעיף78יבסעיף78ילחוקהעיקרי-פר

בסעיףקטן)א(,במקום"שמונהלהןמנהלמיוחד"יבוא"שבהסדר"; )1(

בסעיףקטן)ב1(,במקום"שמונהלהמנהלמיוחד"יבוא"שבהסדר"ר )2(

תיקוןסעיף78יאבסעיף78יאלחוקהעיקרי,ברישה,אחרי"לקרןותיקה"יבוא"שבהסדר"ר6ר

תיקוןסעיף78יבבסעיף78יב)א(לחוקהעיקרי,במקום"שמונהלהןמנהלמיוחד"יבוא"שבהסדר"ר7ר

תיקוןסעיף78יגבסעיף78יגלחוקהעיקרי,במקום"שמונהלהןמנהלמיוחד"יבוא"שבהסדר"ר8ר

תיקוןסעיף78ידבסעיף78ידלחוקהעיקרי-9ר

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(,בכלמקום,במקום"שמונהלהןמנהלמיוחד"יבוא"שבהסדר"; )א(

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

לסכומיםלפיפסקאות)1(ו–)2(ייווספוסכומיםמתוךכריתהביטחון )3("
הכלליתכמשמעותהבסעיף78טו1)א(,ככלשהדבריידרשלפיסעיף78טו1,

ובכפוףלתנאיםשנקבעובאותוסעיףר";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"בסעיףקטן)א("יבוא")1(",ובמקום"למדדהמחיריםלצרכן )2(
שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה)להלן-המדד("יבוא"למדד";

בסעיףקטן)ד(,במקום"שמונהלהןמנהלמיוחד"יבוא"שבהסדר"ר )3(

תיקוןסעיף78טובסעיף78טולחוקהעיקרי,אחרי"בסעיף78יד"יבוא")א()1(ו–)2("ר10ר

הוספתסעיף78טו1אחריסעיף78טולחוקהעיקרייבוא:11ר

"כריתביטחון
כלליתלקרנות

ותיקותשבהסדר

מתקציב78טו1ר כספים יועברו שבהסדר הוותיקות לקרנות )א(
המדינה,בכפוףלתנאיםהמפורטיםבסעיףזה,במטרהלמתן
של זכויותיהם על הריבית בעקום השינויים השפעת את
העמיתיםבקרנותהאמורות)בסעיףזה-כריתביטחוןכללית(ר

סכוםכריתהביטחוןהכלליתיחושב,בכלשנתחישוב, )ב(
כצירוףשלכלהסכומיםהמתקבליםלפיסעיףקטן)ג(בשל
כלאחתמהקרנותהוותיקותשבהסדר,ובלבדשסכוםכרית

הביטחוןהכלליתלאיעלהעלהנמוךמביןאלה:

הסכוםהמרביכאמורבסעיףקטן)ד(או)ה(,לפי )1(
העניין;

צירוףשלכלסכומיהגירעוןהאקטואריבמאזני )2(
כלאחתמהקרנותהוותיקותשבהסדרשישבהגירעון
אקטואריבאותהשנתחישוב;לענייןחישובהגירעון
כאמורלאייחשבוכנכסיהקרןכספיםהמגיעיםלה

לפיסעיףזהר

שבהסדר הוותיקות מהקרנות אחת כל בשל הסכום )ג(
יחושב,בכלשנתחישוב,כצירוףשלהסכומיםהמתקבליםלפי
פסקאות)1(עד)פ(שלהלן,בניכויהסכוםכאמורבפסקה)6(

שלהלן,ובלבדשהסכוםהמתקבללאחרהניכויכאמורהוא
סכוםחיובי:
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הסכוםהמתקבלמצירוףשלכלאלה: )1(

הסכוםהמצטברבשנההקודמת; )א(

שינוי שיעור ממכפלת המתקבל הסכום )ב(
המדדהצפויבשלשנתהחישוב,בסכוםהמצטבר

בשנההקודמת;

חסרת ריבית ממכפלת המתקבל הסכום )ג(
המתקבל בסכום החישוב, שנת בשל סיכון
מצירוףשלהסכומיםכאמורבפסקאותמשנה

)א(ו–)ב(שבפסקהזו;

הסכוםהמתקבלממכפלתהסכוםכאמורבפסקת )2(
)ב( משנה)א(שלהלןבשיעורכאמורבפסקתמשנה

שלהלן:

הסכוםהמתקבלמצירוףשלתוצאתמאזן )א(
השנה בשל 4% של בשיעור ריבית לפי הקרן
הקודמתומכפלתשיעורשינויהמדדהצפויבשל

שנתהחישובבתוצאתהמאזןכאמור;

לפיהעניין, השלילי, ההפרשהחיוביאו )ב(
שביןריביתבשיעורשל4%לביןריביתחסרת

סיכוןבשלשנתהחישוב;

שבין העניין, לפי השלילי, או החיובי ההפרש )3(
הסכוםכאמורבפסקתמשנה)א(שלהלןלסכוםכאמור

בפסקתמשנה)ב(שלהלן:

הסכומים של מצירוף המתקבל הסכום )א(
כאמורבפסקאותמשנה)1(ו–)2(שלהלן,בניכוי

הסכוםכאמורבפסקתמשנה)3(שלהלן:

4%,בסכום סכוםהשווהלמכפלת )1(
הנכסים שווי של מצירוף המתקבל
הסחיריםבמאזןהקרןבשלהשנההקודמת
ומכפלתשיעורשינויהמדדהצפויבשל

שנתהחישובבשוויהנכסיםכאמור;

סכוםהשווהלסךהמכפלותשלכל )2(
של היחסי בחלק מדד, בתוספת תקבול
התקבול ממועד 4% של בשיעור ריבית
עדתוםשנתהחישוב;לענייןזה,"תקבול
בתוספתמדד"-תשלוםשהקרןקיבלה
החלק מכפלת בתוספת החישוב, בשנת
היחסישלשיעורשינויהמדדהצפויבשל
תום עד התקבול ממועד החישוב שנת

שנתהחישוב,באותותקבול;
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סכוםהשווהלסךהמכפלותשלכל )3(
תשלוםבתוספתמדד,בחלקהיחסישל
4%ממועדהתשלום ריביתבשיעורשל
עדתוםשנתהחישוב;לענייןזה,"תשלום
בתוספתמדד"-תשלוםשהקרןשילמה
החלק מכפלת בתוספת החישוב, בשנת
היחסישלשיעורשינויהמדדהצפויבשל
תום עד ממועדהתשלום החישוב שנת

שנתהחישוב,באותותשלום;

הסכומים של מצירוף המתקבל הסכום )ב(
כאמורבפסקאותמשנה)1(ו–)2(שלהלן,בניכוי

הסכוםכאמורבפסקתמשנה)3(שלהלן:

סכוםהשווהלמכפלתריביתחסרת )1(
סיכוןבשלשנתהחישוב,בסכוםהמתקבל
מצירוףשלשוויהנכסיםהסחיריםבמאזן
הקרןשלהשנההקודמתומכפלתשיעור
החישוב שנת בשל הצפוי המדד שינוי

בשוויהנכסיםכאמור;

סכוםהשווהלסךהמכפלותשלכל )2(
בפסקה כהגדרתו מדד בתוספת תקבול

)3()א()2(,בחלקהיחסישלריביתחסרת
סיכוןבשלשנתהחישובממועדהתקבול

עדתוםשנתהחישוב;

סכוםהשווהלסךהמכפלותשלכל )3(
בפסקה כהגדרתו בתוספתמדד תשלום

)3()א()3(,בחלקהיחסישלריביתחסרת
סיכוןבשלשנתהחישובממועדהתשלום

עדתוםשנתהחישוב;

שבין העניין, לפי השלילי, או החיובי ההפרש )4(
השפעתהתשואהלפיעקוםהריביתבשלשנתהחישוב
4%בשלשנתהחישוב, לביןהשפעתהתשואהלפי

בניכויהסכוםכאמורבפסקה)3(;

שבין העניין, לפי השלילי, או החיובי ההפרש )פ(
הסכוםכאמורבפסקתמשנה)א(שלהלןלסכוםכאמור

בפסקתמשנה)ב(שלהלן:

תוצאתמאזןהקרןבשלשנתהחישוב,לפי )א(
עקוםהריבית;

תוצאתמאזןהקרןבשלשנתהחישוב,לפי )ב(
ריביתבשיעורשל4%;

סכוםהשווהלסךהמכפלותשלכל )3(
תשלוםבתוספתמדד,בחלקהיחסישל
4%ממועדהתשלום ריביתבשיעורשל
עדתוםשנתהחישוב;לענייןזה,"תשלום
בתוספתמדד"-תשלוםשהקרןשילמה
החלק מכפלת בתוספת החישוב, בשנת
היחסישלשיעורשינויהמדדהצפויבשל
תום עד ממועדהתשלום החישוב שנת

שנתהחישוב,באותותשלום;

הסכומים של מצירוף המתקבל הסכום )ב(
כאמורבפסקאותמשנה)1(ו–)2(שלהלן,בניכוי

הסכוםכאמורבפסקתמשנה)3(שלהלן:

סכוםהשווהלמכפלתריביתחסרת )1(
סיכוןבשלשנתהחישוב,בסכוםהמתקבל
מצירוףשלשוויהנכסיםהסחיריםבמאזן
הקרןשלהשנההקודמתומכפלתשיעור
החישוב שנת בשל הצפוי המדד שינוי

בשוויהנכסיםכאמור;

סכוםהשווהלסךהמכפלותשלכל )2(
בפסקה כהגדרתו מדד בתוספת תקבול

)3()א()2(,בחלקהיחסישלריביתחסרת
סיכוןבשלשנתהחישובממועדהתקבול

עדתוםשנתהחישוב;

סכוםהשווהלסךהמכפלותשלכל )3(
בפסקה כהגדרתו בתוספתמדד תשלום

)3()א()3(,בחלקהיחסישלריביתחסרת
סיכוןבשלשנתהחישובממועדהתשלום

עדתוםשנתהחישוב;

שבין העניין, לפי השלילי, או החיובי ההפרש )4(
השפעתהתשואהלפיעקוםהריביתבשלשנתהחישוב
4%בשלשנתהחישוב, לביןהשפעתהתשואהלפי

בניכויהסכוםכאמורבפסקה)3(;

שבין העניין, לפי השלילי, או החיובי ההפרש )פ(
הסכוםכאמורבפסקתמשנה)א(שלהלןלסכוםכאמור

בפסקתמשנה)ב(שלהלן:

תוצאתמאזןהקרןבשלשנתהחישוב,לפי )א(
עקוםהריבית;

תוצאתמאזןהקרןבשלשנתהחישוב,לפי )ב(
ריביתבשיעורשל4%;
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סכוםהשווהלצירוףשלהסכומיםמתוךכרית )6(
הביטחוןהכללית,שהועברולאותהקרןלפיסעיףזה
בתקופהשמיוםתחילתושלתיקוןמס'33עדתוםשנת
החישוב,בתוספתשיעורשינויהמדדהצפויובתוספת
ריביתחסרתסיכון,והכולבשלכלשנהממועדתשלום

כלאחדמהסכומיםכאמורעדתוםשנתהחישובר

הסכוםהמרבישלכריתהביטחוןהכלליתבכלשנת )ד(
חישוביהיההסכוםכאמורבפסקה)1(שלהלן,בניכויהסכום

כאמורבפסקה)2(שלהלן:

11,320מיליוןשקליםחדשים,בתוספת סךשל )1(
שיעורשינויהמדדשלפיוחושבומאזניהקרנותבשל
שנתהחישובלעומתמדדחודשדצמבר2008ובתוספת
ריביתבשיעורשל48%ר3לשנהבשלהתקופהשמחודש

ינואר2009עדתוםשנתהחישוב;

סךהסכומיםשהועברולכלהקרנותהוותיקות )2(
שבהסדרמתוךכריתהביטחוןהכללית,לפיסעיףזה,
בתקופהשמיוםתחילתושלתיקוןמס'33עדתוםשנת
החישוב,בתוספתשיעורשינויהמדדשלפיוחושבו
מאזניהקרנותבשלשנתהחישובלעומתמדדהחודש
שבושולםכלאחדמהסכומיםכאמור,ובתוספתריבית
שממועד התקופה בשל לשנה 48%ר3 של בשיעור

התשלוםעדתוםשנתהחישובר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(- )ה(

ניתןסיועממשלתילקרנותהוותיקותשבהסדר )1(
נוסףעלהסיועהקבועבסעיף78ידכנוסחוערבתחילתו
שלתיקוןמס'33,יופחתמהסכוםהמרביכאמורבסעיף
קטן)ד(סכוםהסיועהממשלתיהנוסףכאמור,ובלבד
שלאייפגעוזכויותהעמיתיםבקרנותהאמורותכפי
שהיוערבמתןהסיועהממשלתיהנוסף,עקבההפחתה

כאמור;

כאמור הסכום שבין היחס חישוב בשנת עלה )2(
בסעיףקטן)ד()1(לביןסךההתחייבויותשלכלהקרנות
המרבי הסכום יהיה 8%ר11, על שבהסדר, הוותיקות
שלכריתהביטחוןהכללית,בשלאותהשנה,סכום
של ההתחייבויות בסך 8%ר11 של למכפלה השווה
כלהקרנותהוותיקותשבהסדרכפישנקבעובמאזני
הקרנותבשלשנתהחישוב,ובלבדשהסכוםהמרבישל
כריתהביטחוןהכלליתלפיפסקהזולאיפחתמהסכום

המתקבלמצירוףשלשנייםאלה:

הסכום - זו )בפסקה אלה מבין הגבוה )א(
המנוצל(:
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הסכוםמתוךכריתהביטחוןהכללית )1(
שחושבלפיסעיףקטן)ג(בשלכלהקרנות
הקודמת, בשנה שבהסדר, הוותיקות
בתוספתשיעורשינויהמדדהצפויבשל
שנתהחישובובתוספתריביתחסרתסיכון

בשלשנתהחישוב;

הסכוםהמצטברבשנתהחישוב,או )2(
בתוספת הקודמת בשנה המרבי הסכום
זה, לעניין הנמוך; לפי וריבית, מדד
"הסכוםהמרביבשנההקודמתבתוספת
מדדוריבית"-הסכוםהמרבישלכרית
בשנה שחושב כפי הכללית הביטחון
)ד(אולפיסעיף הקודמתלפיסעיףקטן
שיעור בתוספת העניין, לפי זה, קטן
שינויהמדדשלפיוחושבומאזניהקרנות
בשלשנתהחישובלעומתהמדדשלפיו
חושבומאזניהקרנותבשלהשנההקודמת
ובתוספתריביתבשיעורשל48%ר3בשל

שנתהחישוב;

בשנה המרבי הסכום שבין ההפרש )ב(
הסכום לבין וריבית, מדד בתוספת הקודמת
המנוצל,כשההפרשהאמורמוכפלב־8%ר11מסך
ההתחייבויותשלהקרנותהוותיקותשבהסדר
כפישנקבעובמאזניהקרנותבשלשנתהחישוב
ומחולקבסכוםהמרביבשנההקודמתבתוספת
מדדוריבית;לענייןזה,"הסכוםהמרביבשנה
כהגדרתו - וריבית" מדד בתוספת הקודמת

בפסקתמשנה)א()2(ר

ותיקה לקרן יועברו הכללית הביטחון מכרית כספים )ו(
שבהסדררקלאחרשאזלוכלנכסיה,בכפוףלהוראותסעיף
העברת אופן לעניין הממונה להוראות ובהתאם )ז(, קטן
הכספים,אםניתנו;לענייןסעיףקטןזהלאייחשבוכנכסי

הקרןכספיםהמגיעיםלהלפיסעיףזהר

לאיועברוכספיםמכריתהביטחוןהכלליתלקרןותיקה )ז(
שבהסדרבסכוםהעולהעלהסכוםהנדרשלקרןלשםתשלום

התחייבויותיהר

עלאףהאמורבהוראותמנגנוןהאיזוןהאקטוארישנקבעו )ח(
בתקנוןהאחיד,בשנתחישובשבהנוצרעודףאקטואריבקרן
ותיקהשבהסדרלאייחשבוכספיםהמגיעיםלקרןלפיסעיף
זה,לענייןהוראותהמנגנוןכאמור,כנכסיהקרן;ואולםאם
נוצרבקרןעודףאקטוארילאחרשהופחתוזכויותהעמיתים

הסכוםמתוךכריתהביטחוןהכללית )1(
שחושבלפיסעיףקטן)ג(בשלכלהקרנות
הקודמת, בשנה שבהסדר, הוותיקות
בתוספתשיעורשינויהמדדהצפויבשל
שנתהחישובובתוספתריביתחסרתסיכון

בשלשנתהחישוב;

הסכוםהמצטברבשנתהחישוב,או )2(
בתוספת הקודמת בשנה המרבי הסכום
זה, לעניין הנמוך; לפי וריבית, מדד
"הסכוםהמרביבשנההקודמתבתוספת
מדדוריבית"-הסכוםהמרבישלכרית
בשנה שחושב כפי הכללית הביטחון
)ד(אולפיסעיף הקודמתלפיסעיףקטן
שיעור בתוספת העניין, לפי זה, קטן
שינויהמדדשלפיוחושבומאזניהקרנות
בשלשנתהחישובלעומתהמדדשלפיו
חושבומאזניהקרנותבשלהשנההקודמת
ובתוספתריביתבשיעורשל48%ר3בשל

שנתהחישוב;

בשנה המרבי הסכום שבין ההפרש )ב(
הסכום לבין וריבית, מדד בתוספת הקודמת
המנוצל,כשההפרשהאמורמוכפלב־8%ר11מסך
ההתחייבויותשלהקרנותהוותיקותשבהסדר
כפישנקבעובמאזניהקרנותבשלשנתהחישוב
ומחולקבסכוםהמרביבשנההקודמתבתוספת
מדדוריבית;לענייןזה,"הסכוםהמרביבשנה
כהגדרתו - וריבית" מדד בתוספת הקודמת

בפסקתמשנה)א()2(ר

ותיקה לקרן יועברו הכללית הביטחון מכרית כספים )ו(
שבהסדררקלאחרשאזלוכלנכסיה,בכפוףלהוראותסעיף
העברת אופן לעניין הממונה להוראות ובהתאם )ז(, קטן
הכספים,אםניתנו;לענייןסעיףקטןזהלאייחשבוכנכסי

הקרןכספיםהמגיעיםלהלפיסעיףזהר



לאיועברוכספיםמכריתהביטחוןהכלליתלקרןותיקה )ז(
שבהסדרבסכוםהעולהעלהסכוםהנדרשלקרןלשםתשלום

התחייבויותיהר

עלאףהאמורבהוראותמנגנוןהאיזוןהאקטוארישנקבעו )ח(
בתקנוןהאחיד,בשנתחישובשבהנוצרעודףאקטואריבקרן
ותיקהשבהסדרלאייחשבוכספיםהמגיעיםלקרןלפיסעיף
זה,לענייןהוראותהמנגנוןכאמור,כנכסיהקרן;ואולםאם
נוצרבקרןעודףאקטוארילאחרשהופחתוזכויותהעמיתים
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בקרןבשלמנגנוןהאיזוןהאקטואריכאמורלאחריוםתחילתו
שלתיקוןמס'33)בסעיףקטןזה-הפחתתזכויות(,ייחשבו
כספיםהמגיעיםלקרןלפיסעיףזהכנכסיהקרן,עדלסכום

הנמוךמביןאלה:

הסכוםהמתקבלממכפלתשניאלה: )1(

התחייבויותהקרןכפישהןמופיעותבמאזן )א(
הקרןשבוהוצגהעודףהאקטוארי;

מחולק כשהוא הזכויות, הפחתת שיעור )ב(
בשיעורהמתקבלמההפרשהחיובישביןשיעור

הפחתתהזכויותו–1;

הסכוםהמרבישלכריתהביטחוןהכלליתלפי )2(
סעיפיםקטנים)ג(עד)ה(,לפיהענייןר

בסעיףזה- )ט(

שנה בשל הריבית", עקום לפי התשואה "השפעת
לפי השלילי, או החיובי ההפרש - מסוימת
העניין,שביןהסכוםכאמורבפסקה)1(שלהלן

לסכוםכאמורבפסקה)2(שלהלן:

תוצאתמאזןהקרןבשלאותהשנה;ואולם )1(
לענייןזהיחושבשוויהנכסיםהסחיריםכסכום
המתקבלמצירוףשלהסכומיםכאמורבפסקאות
משנה)א(עד)ד(שלהלןבניכויהסכוםכאמור

בפסקתמשנה)ה(שלהלן:

שוויהנכסיםהסחיריםבמאזןהקרן )א(
שלהשנהשקדמהלאותהשנה;

סכוםהשווהלמכפלתשיעורשינוי )ב(
המדדהצפויבשלהשנהשבשלהחושבה
תוצאתמאזןהקרן,בסכוםכאמורבפסקת

משנה)א(;

סכוםהשווהלמכפלתריביתחסרת )ג(
סיכוןבשלהשנהשבשלהחושבהתוצאת
מאזןהקרן,בסכוםהמתקבלמצירוףשל
הסכומיםכאמורבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(;

התקבולים לסך השווה סכום )ד(
בתוספתמדד,בצירוףסךהמכפלותשל
כלתקבולבתוספתמדדבחלקהיחסישל
ריביתחסרתסיכוןבשלהשנהשבשלה
ממועד הקרן, מאזן תוצאת חושבה
התקבולעדתוםאותהשנה;לענייןזה,
"תקבולבתוספתמדד"-תקבולשהקרן
מכפלת בתוספת שנה, באותה קיבלה
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המדד שינוי שיעור של היחסי החלק
חושבה שבשלה השנה בשל הצפוי
עד התקבול ממועד הקרן מאזן תוצאת

תוםאותהשנה,באותותקבול;

התשלומים לסך השווה סכום )ה(
בתוספתמדד,בצירוףסךהמכפלותשל
כלתשלוםבתוספתמדדבחלקהיחסישל
ריביתחסרתסיכוןבשלהשנהשבשלה
ממועד הקרן, מאזן תוצאת חושבה
התשלוםעדתוםאותהשנה;לענייןזה,
"תשלוםבתוספתמדד"-תשלוםשהקרן
מכפלת בתוספת שנה, באותה שילמה
המדד שינוי שיעור של היחסי החלק
חושבה שבשלה השנה בשל הצפוי
תוצאתמאזןהקרןממועדהתשלוםעד

תוםאותהשנה,באותותשלום;

תוצאתמאזןהקרןלפיעקוםהריביתבשל )2(
אותהשנה;

- מסוימת שנה בשל ,"4% לפי התשואה "השפעת
ההפרשהחיוביאוהשלילי,לפיהעניין,שבין
הסכוםכאמורבפסקה)1(שלהלןלסכוםכאמור

בפסקה)2(שלהלן:

תוצאתמאזןהקרןבשלאותהשנה;ואולם )1(
לענייןזהיחושבשוויהנכסיםהסחיריםכסכום
המתקבלמצירוףשלהסכומיםכאמורבפסקאות
משנה)א(עד)ד(שלהלןבניכויהסכוםכאמור

בפסקתמשנה)ה(שלהלן:

שוויהנכסיםהסחיריםבמאזןהקרן )א(
שלהשנהשקדמהלאותהשנה;

סכוםהשווהלמכפלתשיעורשינוי )ב(
המדדהצפויבשלהשנהשבשלהחושבה
תוצאתמאזןהקרן,בסכוםכאמורבפסקת

משנה)א(;

סכוםהשווהלמכפלתריביתבשיעור )ג(
של מצירוף המתקבל בסכום ,4% של
הסכומיםכאמורבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(;

סכוםהשווהלסךהתקבוליםבתוספת )ד(
מדד,בצירוףסךהמכפלותשלכלתקבול
ריבית של היחסי בחלק מדד בתוספת
בשיעורשל4%ממועדהתקבולעדתום

המדד שינוי שיעור של היחסי החלק
חושבה שבשלה השנה בשל הצפוי
עד התקבול ממועד הקרן מאזן תוצאת

תוםאותהשנה,באותותקבול;

התשלומים לסך השווה סכום )ה(
בתוספתמדד,בצירוףסךהמכפלותשל
כלתשלוםבתוספתמדדבחלקהיחסישל
ריביתחסרתסיכוןבשלהשנהשבשלה
ממועד הקרן, מאזן תוצאת חושבה
התשלוםעדתוםאותהשנה;לענייןזה,
"תשלוםבתוספתמדד"-תשלוםשהקרן
מכפלת בתוספת שנה, באותה שילמה
המדד שינוי שיעור של היחסי החלק
חושבה שבשלה השנה בשל הצפוי
תוצאתמאזןהקרןממועדהתשלוםעד

תוםאותהשנה,באותותשלום;

תוצאתמאזןהקרןלפיעקוםהריביתבשל )2(
אותהשנה;

- מסוימת שנה בשל ,"4% לפי התשואה "השפעת
ההפרשהחיוביאוהשלילי,לפיהעניין,שבין
הסכוםכאמורבפסקה)1(שלהלןלסכוםכאמור

בפסקה)2(שלהלן:

תוצאתמאזןהקרןבשלאותהשנה;ואולם )1(
לענייןזהיחושבשוויהנכסיםהסחיריםכסכום
המתקבלמצירוףשלהסכומיםכאמורבפסקאות
משנה)א(עד)ד(שלהלןבניכויהסכוםכאמור

בפסקתמשנה)ה(שלהלן:

שוויהנכסיםהסחיריםבמאזןהקרן )א(
שלהשנהשקדמהלאותהשנה;

סכוםהשווהלמכפלתשיעורשינוי )ב(
המדדהצפויבשלהשנהשבשלהחושבה
תוצאתמאזןהקרן,בסכוםכאמורבפסקת

משנה)א(;

סכוםהשווהלמכפלתריביתבשיעור )ג(
של מצירוף המתקבל בסכום ,4% של
הסכומיםכאמורבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(;

סכוםהשווהלסךהתקבוליםבתוספת )ד(
מדד,בצירוףסךהמכפלותשלכלתקבול
ריבית של היחסי בחלק מדד בתוספת
בשיעורשל4%ממועדהתקבולעדתום
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אותהשנה;לענייןזה,"תקבולבתוספת
מדד"-כהגדרתובפסקה)1()ד(להגדרה

"השפעתהתשואהלפיעקוםהריבית";

התשלומים לסך השווה סכום )ה(
בתוספתמדד,בצירוףסךהמכפלותשל
כלתשלוםבתוספתמדדבחלקהיחסישל
4%ממועדהתשלום ריביתבשיעורשל
עדתוםאותהשנה;לענייןזה,"תשלום
בתוספתמדד"-כהגדרתובפסקה)1()ה(
עקום לפי התשואה "השפעת להגדרה

הריבית";

תוצאתמאזןהקרןלפיריביתבשיעורשל )2(
4%בשלאותהשנה;

"נכסיםסחירים"-סךנכסיקרןותיקהשבהסדר,למעט:

איגרתחובבלתיסחירהשמנפיקהמדינת )1(
ישראללקרןותיקהשבהסדר,לפיחוקמילווה

המדינה,התשל"ט-31979;

)1( סכומיהסיועהממשלתילפיפסקאות )2(
ו–)2(שלסעיף78יד)א(;

להעברה ניתנים שאינם אחרים נכסים )3(
לאחרלפידיןאוהסכם;

"הסכוםהמצטבר",בשנהמסוימת-הסכוםמתוךכרית
הביטחוןהכללית,המתקבלמצירוףשלהסכומים
)ג(, )4(שלסעיףקטן )1(עד כאמורבפסקאות
כפישחושבובאותהשנה;ואולםלגביהשנים

שקדמולשנת2009,יהיההסכוםהמצטבר-0;

שלפיהם צפויים, ריבית שיעורי - הריבית" "עקום
חושבוההתחייבויותשלהקרןבמאזןהקרן;

מסוימת-עקום שנה הקודם",בשל "עקוםהריבית
השנה בשל הקרן מאזן חושב שלפיו הריבית

שקדמהלאותהשנה;

שיעור - מסוימת שנה בשל סיכון", חסרת "ריבית
הריבית עקום לפי שנה אותה בשל הריבית

הקודם;

- מסוימת שנה בשל הצפוי", המדד שינוי "שיעור
שיעורהשינויהצפויבמדדבשלאותהשנה,
שקדמה השנה בשל הקרן מאזן חושב שלפיו

לאותהשנה;

"שנהקודמת"-השנהשקדמהלשנתהחישוב;

"שנתחישוב"-שנהמסוימת,החלבשנת2009;

ס"חהתשל"ט,עמ'112ר 3
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עודף - מסוימת שנה בשל הקרן", מאזן "תוצאת
אקטוארי, איזון או אקטוארי גירעון אקטוארי,
כפישנקבעובמאזןהקרןשלאותהשנה,כששווי
להוראות בהתאם מחושב הסחירים הנכסים
לענייןחישובשוויושלנכסלפיסעיף33לחוק

הפיקוחעלקופותגמל;

"תוצאתמאזןהקרןלפיעקוםהריבית"-תוצאתמאזן
הקרןכשערךההתחייבויותושוויהנכסיםשאינם

נכסיםסחיריםמחושבבהתאםלעקוםהריבית;

- "4% של בשיעור ריבית לפי הקרן מאזן "תוצאת
תוצאתמאזןהקרןכשערךההתחייבויותושווי
הנכסיםשאינםנכסיםסחיריםמחושבבהתאם

לריביתבשיעורשל4%;

"תיקוןמס'33"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)ביטוח()תיקוןמס'33(,התשע"ז-2017ר"

אחריסעיף78יטלחוקהעיקרייבוא:12רהוספתפרקז'2

"פרק ז'2: כרית ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות שאינן בהסדר

מטרתושלפרקזהלהעניקסיועממשלתילקרנותפנסיה78כרמטרה
ותיקותשאינןבהסדרבאמצעותהעמדתכריתביטחון,כדי
למתןאתהשפעתהשינוייםבעקוםהריביתעלזכויותיהםשל
העמיתיםבקרנותהאמורות,בכפוףלעריכתשינוייםבזכויות

ובחובותשלהעמיתיםבהןר

בפרקזה-78כארהגדרות

"השפעתהתשואהלפיעקוםהריבית","השפעתהתשואהלפי
4%","עקוםהריבית","עקוםהריביתהקודם","ריבית
"שנה הצפוי", המדד שינוי "שיעור סיכון", חסרת
קודמת","תוצאתמאזןהקרן","תוצאתמאזןהקרןלפי
עקוםהריבית","תוצאתמאזןהקרןלפיריביתבשיעור
של4%"ו"תיקוןמס'33"-כהגדרתםבסעיף78טו1)ט(;

"מאזןהקרן"-כהגדרתובסעיף78ב;

"נכסיםסחירים"-סךנכסיקרןותיקהשאינהבהסדר,למעט:

איגרתחובבלתיסחירהשמנפיקהמדינתישראל )1(
לקרןותיקהשאינהבהסדר,לפיחוקמילווההמדינה,

התשל"ט-41979;

מתקציב לקרן משלמת שהממשלה סכומים )2(
המדינה;

נכסיםאחריםשאינםניתניםלהעברהלאחרלפי )3(
דיןאוהסכם;

עודף - מסוימת שנה בשל הקרן", מאזן "תוצאת
אקטוארי, איזון או אקטוארי גירעון אקטוארי,
כפישנקבעובמאזןהקרןשלאותהשנה,כששווי
להוראות בהתאם מחושב הסחירים הנכסים
לענייןחישובשוויושלנכסלפיסעיף33לחוק

הפיקוחעלקופותגמל;

"תוצאתמאזןהקרןלפיעקוםהריבית"-תוצאתמאזן
הקרןכשערךההתחייבויותושוויהנכסיםשאינם

נכסיםסחיריםמחושבבהתאםלעקוםהריבית;

- "4% של בשיעור ריבית לפי הקרן מאזן "תוצאת
תוצאתמאזןהקרןכשערךההתחייבויותושווי
הנכסיםשאינםנכסיםסחיריםמחושבבהתאם

לריביתבשיעורשל4%;

"תיקוןמס'33"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)ביטוח()תיקוןמס'33(,התשע"ז-2017ר"

הוספתפרקז'2אחריסעיף78יטלחוקהעיקרייבוא:12ר

"פרק ז'2: כרית ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות שאינן בהסדר

מטרתושלפרקזהלהעניקסיועממשלתילקרנותפנסיה78כרמטרה
ותיקותשאינןבהסדרבאמצעותהעמדתכריתביטחון,כדי
למתןאתהשפעתהשינוייםבעקוםהריביתעלזכויותיהםשל
העמיתיםבקרנותהאמורות,בכפוףלעריכתשינוייםבזכויות

ובחובותשלהעמיתיםבהןר

בפרקזה-78כארהגדרות

"השפעתהתשואהלפיעקוםהריבית","השפעתהתשואהלפי
4%","עקוםהריבית","עקוםהריביתהקודם","ריבית
"שנה הצפוי", המדד שינוי "שיעור סיכון", חסרת
קודמת","תוצאתמאזןהקרן","תוצאתמאזןהקרןלפי
עקוםהריבית","תוצאתמאזןהקרןלפיריביתבשיעור
של4%"ו"תיקוןמס'33"-כהגדרתםבסעיף78טו1)ט(;

"מאזןהקרן"-כהגדרתובסעיף78ב;

"נכסיםסחירים"-סךנכסיקרןותיקהשאינהבהסדר,למעט:

איגרתחובבלתיסחירהשמנפיקהמדינתישראל )1(
לקרןותיקהשאינהבהסדר,לפיחוקמילווההמדינה,

התשל"ט-41979;

מתקציב לקרן משלמת שהממשלה סכומים )2(
המדינה;

נכסיםאחריםשאינםניתניםלהעברהלאחרלפי )3(
דיןאוהסכם;
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כרית מתוך הסכום - מסוימת בשנה המצטבר", "הסכום
המתקבל בהסדר, שאינה ותיקה קרן של הביטחון
מצירוףשלהסכומיםכאמורבפסקאות)1(עד)4(של
סעיף78כב)ד(,כפישחושבובאותהשנה;ואולםלגבי
השניםשקדמולשנת2012יהיההסכוםהמצטבר-0;

"עודףאקטוארי","גירעוןאקטוארי"ו"איזוןאקטוארי"-הפרש
חיוביאושליליאואיזון,לפיהעניין,ביןכללנכסיהקרן
הוותיקהשאינהבהסדרלביןכללהתחייבויותהקרן,

כפישנקבעבמאזןהקרן;ואולם-

לענייןחישובגירעוןאקטואריבתוצאתמאזןהקרן )1(
בשלשנהמסוימת,לפיסעיף78כב)ד(,יחושבהגירעון

כאמורכבעלערךחיובי;

לענייןחישובעודףאקטואריבתוצאתמאזןהקרן )2(
בשלשנהמסוימת,לפיסעיף78כב)ד(,יחושבהעודף

כאמורכבעלערךשלילי;

)1( בפסקה כאמור הסכום שבין היחס - הכרית" "שיעור
שלהלןלסכוםכאמורבפסקה)2(שלהלן:

הסכוםשנקבעלקרןבתוספתראשונהב'; )1(

ההפרששביןערךהתחייבויותהקרןלפימאזן )2(
הקרןלשנת2011שחושבובהתאםלעקוםהריבית,לבין
ערךהתחייבויותהקרןלפיאותומאזן,כשהןמחושבות

לפישיעורריביתשל4%;

הסכום שבין היחס - בתקנון" השינויים השפעת "שיעור
)2( )1(שלהלןלסכוםכאמורבפסקה כאמורבפסקה

שלהלן:

ההפרששביןערךהתחייבויותהקרןלפימאזן )1(
הקרןלשנת2011לביןערךהתחייבויותהקרןלפיאותו
מאזןאילוהיהמתוקןתקנוןהקרןלפיהאמורבסעיף

78כב)א()1(עד)4(באותומועד;

ערךהתחייבויותהקרןלפימאזןהקרןלשנת2011; )2(

"שיעורריביתרעיונילשנת2011"-שיעורריביתרעיוני,אשר
הקרן במאזן הקרן התחייבויות ערך חישוב תוצאת
לשנת2011לפיוזההלתוצאתחישובערךהתחייבויות

הקרןכפישהופיעהבמאזןהקרןלשנת2011;

"השנההקובעת"-השנהשבההופחתוהתחייבויותהקרן
בסעיף כאמור בתקנון השינויים השפעת בשיעור

78כב)א(;

"שנתחישוב"-שנהמסוימת,החלבשנת2012;

"תקרתכריתמעודכנת"-הנמוךמביןאלה:

שיעורהכריתכשהואמוכפלבהפרששביןערך )1(
התחייבויותהקרןלפימאזןהקרןבשלהשנהשקדמה
לשנההקובעתכשהואמחושבלפישיעורריביתרעיוני
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לשנת2011וביןערךהתחייבויותהקרןלפימאזןהקרן
בשלהשנהשקדמהלשנההקובעתכשהואמחושבלפי

שיעורריביתשל4%;

ב', ראשונה תוספת לפי לקרן שנקבע הסכום )2(
בתוספתשיעורשינויהמדדשלפיוחושבמאזןהקרן
בשלהשנהשקדמהלשנההקובעתלעומתמדדחודש

דצמבר2011ר

כריתביטחוןלקרן
ותיקהשאינה

בהסדר

מתקציב78כבר כספים יועברו בהסדר שאינה ותיקה לקרן )א(
המדינה,בכפוףלתנאיםהמפורטיםבסעיףזה)בפרקזה-
כריתביטחוןלקרןותיקהשאינהבהסדר(,ובלבדשתקנונהשל
הקרןתוקןבהתאםלמפורטלהלן,לשםהפחתתהתחייבויות
ובכתב, מראש הממונה, מאת אישור שניתן לאחר הקרן,

לתיקוןכאמור:

גילהזכאותלקבלתקצבתזקנהמהקרןלאיפחת )1(
מהגילכאמורבתוספתראשונהא',לפימיןהמבוטח
וחודשלידתו)בסעיףזה-גילהזכאותלקבלתקצבת

זקנה(;

אםגילהפרישהכמשמעותובחוקגילפרישה )2(
קצבתזקנה,יועלה לקבלת מעלגילהזכאות יועלה

בהתאמהגילהזכאותלקבלתקצבתזקנהמהקרן;

קצבתהזקנהשתשולםמהקרןלמישביקשלקבלה )3(
לפניהגיעולגילהזכאותלקבלתקצבתזקנהתופחת
אקטוארי חישוב לפי הקרן בתקנון שייקבע בשיעור
את תגדיל לא כאמור הפרישה הקדמת כי שיבטיח

התחייבויותהקרן;

בין תקנונה, לפי הקרן שמשלמת תשלום מכל )4(
שהואקצבהוביןשהואתשלוםחד־פעמי,תנכההקרן,

לכלהפחות,אתהשיעוריםהאלה:

בשנההקובעת-%¾; )א(

בשנההראשונהשלאחרהשנההקובעת- )ב(
;1%

בשנההשנייהשלאחרהשנההקובעת- )ג(
;1½%

מהשנההשלישיתשלאחרהשנההקובעת, )ד(
ואילך-%¾1ר

הממונהרשאילאשרלקרןותיקהשאינהבהסדרלתקן )ב(
אתתקנונה,כךשייקבעבוכילאחרשגילהזכאותלקבלת
קצבתזקנהמהקרןהועלהבהתאםלסעיףקטן)א()1(או)2(,

למי המשולמת מהקרן הזקנה קצבת תוגדל העניין, לפי
שלגביוהועלהגילהזכאותכאמור,בשיעורמסוים,ובלבד
שהעלותהנובעתמההגדלהכאמורתמומןבאמצעותהפחתת

לשנת2011וביןערךהתחייבויותהקרןלפימאזןהקרן
בשלהשנהשקדמהלשנההקובעתכשהואמחושבלפי

שיעורריביתשל4%;

ב', ראשונה תוספת לפי לקרן שנקבע הסכום )2(
בתוספתשיעורשינויהמדדשלפיוחושבמאזןהקרן
בשלהשנהשקדמהלשנההקובעתלעומתמדדחודש

דצמבר2011ר

כריתביטחוןלקרן
ותיקהשאינה

בהסדר

מתקציב78כבר כספים יועברו בהסדר שאינה ותיקה לקרן )א(
המדינה,בכפוףלתנאיםהמפורטיםבסעיףזה)בפרקזה-
כריתביטחוןלקרןותיקהשאינהבהסדר(,ובלבדשתקנונהשל
הקרןתוקןבהתאםלמפורטלהלן,לשםהפחתתהתחייבויות
ובכתב, מראש הממונה, מאת אישור שניתן לאחר הקרן,

לתיקוןכאמור:

גילהזכאותלקבלתקצבתזקנהמהקרןלאיפחת )1(
מהגילכאמורבתוספתראשונהא',לפימיןהמבוטח
וחודשלידתו)בסעיףזה-גילהזכאותלקבלתקצבת

זקנה(;

אםגילהפרישהכמשמעותובחוקגילפרישה )2(
קצבתזקנה,יועלה לקבלת מעלגילהזכאות יועלה

בהתאמהגילהזכאותלקבלתקצבתזקנהמהקרן;

קצבתהזקנהשתשולםמהקרןלמישביקשלקבלה )3(
לפניהגיעולגילהזכאותלקבלתקצבתזקנהתופחת
אקטוארי חישוב לפי הקרן בתקנון שייקבע בשיעור
את תגדיל לא כאמור הפרישה הקדמת כי שיבטיח

התחייבויותהקרן;

בין תקנונה, לפי הקרן שמשלמת תשלום מכל )4(
שהואקצבהוביןשהואתשלוםחד־פעמי,תנכההקרן,

לכלהפחות,אתהשיעוריםהאלה:

בשנההקובעת-%¾; )א(

בשנההראשונהשלאחרהשנההקובעת- )ב(
;1%

בשנההשנייהשלאחרהשנההקובעת- )ג(
;1½%

מהשנההשלישיתשלאחרהשנההקובעת, )ד(
ואילך-%¾1ר

הממונהרשאילאשרלקרןותיקהשאינהבהסדרלתקן )ב(
אתתקנונה,כךשייקבעבוכילאחרשגילהזכאותלקבלת
קצבתזקנהמהקרןהועלהבהתאםלסעיףקטן)א()1(או)2(,

למי המשולמת מהקרן הזקנה קצבת תוגדל העניין, לפי
שלגביוהועלהגילהזכאותכאמור,בשיעורמסוים,ובלבד
שהעלותהנובעתמההגדלהכאמורתמומןבאמצעותהפחתת
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התחייבויותאחרותשלהקרןושסךהפחתתהתחייבויותהקרן
לאחרתיקוניהתקנוןכאמורבסעיףקטן)א(ובסעיףקטןזה
יהיהבגובההפרשיההתחייבויותבשלהעלאתגילהזכאות
גיל העלאת בשל התחייבויות "הפרשי זה, לעניין לפחות;
הזכאות"-ההפרששביןהתחייבויותהקרןבשנההקובעת
בסעיף כאמור קצבה לקבלת הזכאות גיל הועלה אילולא
קטן)א()1(או)2(,לפיהעניין,לביןהתחייבויותהקרןבשנה

הקובעתלאחרהעלאתגילהזכאותכאמורר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,קרןותיקהשאינהבהסדר )ג(
שתיקנהאתתקנונהכאמורבאותוסעיףקטןאחרייוםי"ח
בטבתהתשע"ג)31בדצמבר2012(תהיהזכאית,החלבשנה
שקדמהלשנההקובעת,לסכוםמתוךכריתהביטחוןלקרן
שחושבלפיהוראותסעיףקטן)ד(,ובלבדשתיקנהאתתקנונה
כאמורעדתוםהשנההקובעתכךשסךהתחייבויותיה,נכון
לתוםהשנהשקדמהלשנההקובעת,הופחתבשיעורהשפעת
השינוייםבתקנוןוניתןאישורהממונהמראשובכתבלתיקון

התקנוןכאמורר

שאינה ותיקה קרן של הביטחון כרית מתוך הסכום )ד(
הסכומים של כצירוף חישוב, שנת בכל יחושב, בהסדר
)פ(שלהלן,בניכויהסכום )1(עד המתקבליםלפיפסקאות
)6(שלהלן,ובלבדשהסכוםהמתקבללאחר כאמורבפסקה
הניכויכאמורהואסכוםחיובי,והואלאיעלהעלהסכום

כאמורבפסקה)7(:

הסכוםהמתקבלמצירוףשלכלאלה: )1(

הסכוםהמצטברבשנההקודמת; )א(

שינוי שיעור ממכפלת המתקבל הסכום )ב(
המדדהצפויבשלשנתהחישוב,בסכוםהמצטבר

בשנההקודמת;

חסרת ריבית ממכפלת המתקבל הסכום )ג(
המתקבל בסכום החישוב, שנת בשל סיכון
מצירוףשלהסכומיםכאמורבפסקאותמשנה

)א(ו–)ב(שבפסקהזו;

הסכוםהמתקבלממכפלתהסכוםכאמורבפסקת )2(
)ב( משנה)א(שלהלן,בשיעורכאמורבפסקתמשנה

שלהלן:

הסכוםהמתקבלמצירוףשלתוצאתמאזן )א(
השנה בשל 4% של בשיעור ריבית לפי הקרן
הצפוי המדד שינוי שיעור ומכפלת הקודמת,

בשלשנתהחישובבתוצאתהמאזןכאמור;

לפיהעניין, השלילי, ההפרשהחיוביאו )ב(
שביןריביתבשיעורשל4%לביןריביתחסרת

סיכוןבשלשנתהחישוב;
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שבין העניין, לפי השלילי, או החיובי ההפרש )3(
הסכוםכאמורבפסקתמשנה)א(שלהלןלסכוםכאמור

בפסקתמשנה)ב(שלהלן:

הסכומים של מצירוף המתקבל הסכום )א(
כאמורבפסקאותמשנה)1(ו–)2(שלהלן,בניכוי

הסכוםכאמורבפסקתמשנה)3(שלהלן:

בסכום 4% למכפלת השווה סכום )1(
הנכסים שווי של מצירוף המתקבל
הסחיריםבמאזןהקרןבשלהשנההקודמת
ומכפלתשיעורשינויהמדדהצפויבשל

שנתהחישובבשוויהנכסיםכאמור;

סכוםהשווהלסךהמכפלותשלכל )2(
של היחסי בחלק מדד, בתוספת תקבול
התקבול ממועד 4% של בשיעור ריבית
עדתוםשנתהחישוב;לענייןזה,"תקבול
בתוספתמדד"-תשלוםשהקרןקיבלה
החלק מכפלת בתוספת החישוב, בשנת
היחסישלשיעורשינויהמדדהצפויבשל
תום עד התקבול ממועד החישוב שנת

שנתהחישוב,באותותקבול;

סכוםהשווהלסךהמכפלותשלכל )3(
תשלוםבתוספתמדד,בחלקהיחסישל
4%ממועדהתשלום ריביתבשיעורשל
עדתוםשנתהחישוב;לענייןזה,"תשלום
בתוספתמדד"-תשלוםשהקרןשילמה
החלק מכפלת בתוספת החישוב, בשנת
היחסישלשיעורשינויהמדדהצפויבשל
תום עד ממועדהתשלום החישוב שנת

שנתהחישוב,באותותשלום;

הסכומים של מצירוף המתקבל הסכום )ב(
כאמורבפסקאותמשנה)1(ו–)2(שלהלן,בניכוי

הסכוםכאמורבפסקתמשנה)3(שלהלן:

סכוםהשווהלמכפלתריביתחסרת )1(
סיכוןבשלשנתהחישוב,בסכוםהמתקבל
מצירוףשלשוויהנכסיםהסחיריםבמאזן
הקרןשלהשנההקודמתומכפלתשיעור
החישוב שנת בשל הצפוי המדד שינוי

בשוויהנכסיםכאמור;

סכוםהשווהלסךהמכפלותשלכל )2(
בפסקה כהגדרתו מדד בתוספת תקבול

)3()א()2(,בחלקהיחסישלריביתחסרת
סיכוןבשלשנתהחישובממועדהתקבול

עדתוםשנתהחישוב;

שבין העניין, לפי השלילי, או החיובי ההפרש )3(
הסכוםכאמורבפסקתמשנה)א(שלהלןלסכוםכאמור

בפסקתמשנה)ב(שלהלן:

הסכומים של מצירוף המתקבל הסכום )א(
כאמורבפסקאותמשנה)1(ו–)2(שלהלן,בניכוי

הסכוםכאמורבפסקתמשנה)3(שלהלן:

בסכום 4% למכפלת השווה סכום )1(
הנכסים שווי של מצירוף המתקבל
הסחיריםבמאזןהקרןבשלהשנההקודמת
ומכפלתשיעורשינויהמדדהצפויבשל

שנתהחישובבשוויהנכסיםכאמור;

סכוםהשווהלסךהמכפלותשלכל )2(
של היחסי בחלק מדד, בתוספת תקבול
התקבול ממועד 4% של בשיעור ריבית
עדתוםשנתהחישוב;לענייןזה,"תקבול
בתוספתמדד"-תשלוםשהקרןקיבלה
החלק מכפלת בתוספת החישוב, בשנת
היחסישלשיעורשינויהמדדהצפויבשל
תום עד התקבול ממועד החישוב שנת

שנתהחישוב,באותותקבול;

סכוםהשווהלסךהמכפלותשלכל )3(
תשלוםבתוספתמדד,בחלקהיחסישל
4%ממועדהתשלום ריביתבשיעורשל
עדתוםשנתהחישוב;לענייןזה,"תשלום
בתוספתמדד"-תשלוםשהקרןשילמה
החלק מכפלת בתוספת החישוב, בשנת
היחסישלשיעורשינויהמדדהצפויבשל
תום עד ממועדהתשלום החישוב שנת

שנתהחישוב,באותותשלום;

הסכומים של מצירוף המתקבל הסכום )ב(
כאמורבפסקאותמשנה)1(ו–)2(שלהלן,בניכוי

הסכוםכאמורבפסקתמשנה)3(שלהלן:

סכוםהשווהלמכפלתריביתחסרת )1(
סיכוןבשלשנתהחישוב,בסכוםהמתקבל
מצירוףשלשוויהנכסיםהסחיריםבמאזן
הקרןשלהשנההקודמתומכפלתשיעור
החישוב שנת בשל הצפוי המדד שינוי

בשוויהנכסיםכאמור;

סכוםהשווהלסךהמכפלותשלכל )2(
בפסקה כהגדרתו מדד בתוספת תקבול

)3()א()2(,בחלקהיחסישלריביתחסרת
סיכוןבשלשנתהחישובממועדהתקבול

עדתוםשנתהחישוב;
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סכוםהשווהלסךהמכפלותשלכל )3(
בפסקה כהגדרתו בתוספתמדד תשלום

)3()א()3(,בחלקהיחסישלריביתחסרת
סיכוןבשלשנתהחישובממועדהתשלום

עדתוםשנתהחישוב;

שבין העניין, לפי השלילי, או החיובי ההפרש )4(
השפעתהתשואהלפיעקוםהריביתבשלשנתהחישוב
4%בשלשנתהחישוב, לביןהשפעתהתשואהלפי

בניכויהסכוםכאמורבפסקה)3(;

שבין העניין, לפי השלילי, או החיובי ההפרש )פ(
הסכוםכאמורבפסקתמשנה)א(שלהלןלסכוםכאמור

בפסקתמשנה)ב(שלהלן:

תוצאתמאזןהקרןבשלשנתהחישוב,לפי )א(
עקוםהריבית;

תוצאתמאזןהקרןבשלשנתהחישוב,לפי )ב(
ריביתבשיעורשל4%;

סכוםהשווהלצירוףשלהסכומיםמתוךכרית )6(
שהועברו בהסדר, שאינה הוותיקה לקרן הביטחון
לאותהקרןלפיסעיףזה,בתקופהשמיוםתחילתושל
תיקוןמס'33עדתוםשנתהחישוב,בתוספתשיעור
שינויהמדדהצפויובתוספתריביתחסרתסיכון,והכול
מהסכומים אחד כל תשלום ממועד שנה כל בשל

כאמורעדתוםשנתהחישוב;

הסכוםהנמוךמביןאלה: )7(

הסכוםהמרביכאמורבסעיףקטן)ה(או)ו(, )א(
לפיהעניין;

הגירעוןהאקטואריבמאזןהקרן,ואםאין )ב(
הגירעון חישוב לעניין ;0 - אקטוארי גירעון
כאמורלאייחשבוכנכסיהקרןכספיםהמגיעים

להלפיסעיףזהר

ותיקה)ה( לקרן הביטחון כרית של המרבי הסכום )1(
שאינהבהסדרשתיקנהאתתקנונהעדליוםי"חבטבת
התשע"ג)31בדצמבר2012(יהיה,בכלשנתחישובהחל
)א( משנה בפסקת כאמור הסכום הקובעת, מהשנה
שלהלן,בניכויהסכוםכאמורבפסקתמשנה)ב(שלהלן:

הסכוםשנקבעלקרןבתוספתראשונהב', )א(
בתוספתשיעורשינויהמדדשלפיוחושבמאזן
חודש מדד לעומת החישוב שנת בשל הקרן
דצמבר2011ובתוספתריביתבשיעורשל48%ר3
2012עד לשנהבשלהתקופהשמחודשינואר

תוםשנתהחישוב;

סךהסכומיםשהועברולקרןמתוךכרית )ב(
שמיום בתקופה זה, סעיף לפי שלה הביטחון
תחילתושלתיקוןמס'33עדתוםשנתהחישוב,
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בתוספתשיעורשינויהמדדשלפיוחושבמאזן
הקרןבשלשנתהחישובלעומתמדדהחודש
שבושולםכלאחדמהסכומיםכאמורובתוספת
ריביתבשיעורשל48%ר3לשנהבשלהתקופה

שממועדהתשלוםעדתוםשנתהחישובר

ותיקה לקרן הביטחון כרית של המרבי הסכום )2(
י"ח יום לאחר תקנונה את שתיקנה בהסדר שאינה
שנת בכל יהיה, )2012 בדצמבר 31( התשע"ג בטבת
כאמור הקובעת לשנה שקדמה בשנה החל חישוב
בסעיףקטן)ג(,הסכוםכאמורבפסקתמשנה)א(שלהלן,

בניכויהסכוםכאמורבפסקתמשנה)ב(שלהלן:

תקרתכריתמעודכנתבתוספתשיעורשינוי )א(
המדדשלפיוחושבמאזןהקרןבשלשנתהחישוב
לעומתהמדדשלפיוחושבמאזןהקרןבשלהשנה
שקדמהלשנההקובעתובתוספתריביתבשיעור
של48%ר3לשנהבשלהתקופהשמחודשינואר

שלהשנההקובעתעדתוםשנתהחישוב;

סךהסכומיםשהועברולקרןמתוךכרית )ב(
הביטחוןשלהלפיסעיףזה,בתקופהשמהשנה
שקדמהלשנההקובעתעדתוםשנתהחישוב,
בתוספתשיעורשינויהמדדשלפיוחושבמאזן
הקרןבשלשנתהחישובלעומתמדדהחודש
שבושולםכלאחדמהסכומיםכאמור,ובתוספת
ריביתבשיעורשל48%ר3לשנהבשלהתקופה

שממועדהתשלוםעדתוםשנתהחישובר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ה(- )ו(

ניתןסיועממשלתילקרןותיקהשאינהבהסדר )1(
נוסףעלהסיועהקבועבפרקזה,ונוסףעלהסיועשניתן
לקרןערבתחילתושלתיקוןמס'33,יופחתמהסכום
המרביכאמורבסעיףקטן)ה(סכוםהסיועהממשלתי
הנוסףכאמור,ובלבדשלאייפגעוזכויותהעמיתיםבקרן
האמורהכפישהיוערבמתןהסיועהממשלתיהנוסף,

עקבההפחתהכאמור;

כאמור הסכום שבין היחס חישוב בשנת עלה )2(
סך לבין העניין, לפי )2()א(, או )ה()1()א( קטן בסעיף
ההתחייבויותשלאותהקרןעל8%ר11,יהיההסכום
בשל קרן, אותה של הביטחון כרית של המרבי
בסך 8%ר11 של למכפלה השווה סכום שנה, אותה
ההתחייבויותשלאותהקרןכפישנקבעובמאזןהקרן
בשלשנתהחישוב,ובלבדשהסכוםהמרבישלכרית
הביטחוןשלאותהקרןלפיפסקהזולאיפחתמהסכום

המתקבלמצירוףשלשנייםאלה:

הסכום - זו )בפסקה אלה מבין הגבוה )א(
המנוצל(:

בתוספתשיעורשינויהמדדשלפיוחושבמאזן
הקרןבשלשנתהחישובלעומתמדדהחודש
שבושולםכלאחדמהסכומיםכאמורובתוספת
ריביתבשיעורשל48%ר3לשנהבשלהתקופה

שממועדהתשלוםעדתוםשנתהחישובר

ותיקה לקרן הביטחון כרית של המרבי הסכום )2(
י"ח יום לאחר תקנונה את שתיקנה בהסדר שאינה
שנת בכל יהיה, )2012 בדצמבר 31( התשע"ג בטבת
כאמור הקובעת לשנה שקדמה בשנה החל חישוב
בסעיףקטן)ג(,הסכוםכאמורבפסקתמשנה)א(שלהלן,

בניכויהסכוםכאמורבפסקתמשנה)ב(שלהלן:

תקרתכריתמעודכנתבתוספתשיעורשינוי )א(
המדדשלפיוחושבמאזןהקרןבשלשנתהחישוב
לעומתהמדדשלפיוחושבמאזןהקרןבשלהשנה
שקדמהלשנההקובעתובתוספתריביתבשיעור
של48%ר3לשנהבשלהתקופהשמחודשינואר

שלהשנההקובעתעדתוםשנתהחישוב;

סךהסכומיםשהועברולקרןמתוךכרית )ב(
הביטחוןשלהלפיסעיףזה,בתקופהשמהשנה
שקדמהלשנההקובעתעדתוםשנתהחישוב,
בתוספתשיעורשינויהמדדשלפיוחושבמאזן
הקרןבשלשנתהחישובלעומתמדדהחודש
שבושולםכלאחדמהסכומיםכאמור,ובתוספת
ריביתבשיעורשל48%ר3לשנהבשלהתקופה

שממועדהתשלוםעדתוםשנתהחישובר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ה(- )ו(

ניתןסיועממשלתילקרןותיקהשאינהבהסדר )1(
נוסףעלהסיועהקבועבפרקזה,ונוסףעלהסיועשניתן
לקרןערבתחילתושלתיקוןמס'33,יופחתמהסכום
המרביכאמורבסעיףקטן)ה(סכוםהסיועהממשלתי
הנוסףכאמור,ובלבדשלאייפגעוזכויותהעמיתיםבקרן
האמורהכפישהיוערבמתןהסיועהממשלתיהנוסף,

עקבההפחתהכאמור;

כאמור הסכום שבין היחס חישוב בשנת עלה )2(
סך לבין העניין, לפי )2()א(, או )ה()1()א( קטן בסעיף
ההתחייבויותשלאותהקרןעל8%ר11,יהיההסכום
בשל קרן, אותה של הביטחון כרית של המרבי
בסך 8%ר11 של למכפלה השווה סכום שנה, אותה
ההתחייבויותשלאותהקרןכפישנקבעובמאזןהקרן
בשלשנתהחישוב,ובלבדשהסכוםהמרבישלכרית
הביטחוןשלאותהקרןלפיפסקהזולאיפחתמהסכום

המתקבלמצירוףשלשנייםאלה:

הסכום - זו )בפסקה אלה מבין הגבוה )א(
המנוצל(:
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של הביטחון כרית מתוך הסכום )1(
הקרןהוותיקהשאינהבהסדר,שחושבלפי
סעיףקטן)ד(לאותהקרן,בשנההקודמת,
בתוספתשיעורשינויהמדדהצפויבשל
שנתהחישובובתוספתריביתחסרתסיכון

בשלשנתהחישוב;

הסכוםהמצטברבשנתהחישוב,או )2(
בתוספת הקודמת בשנה המרבי הסכום
זה, לעניין הנמוך; לפי וריבית, מדד
"הסכוםהמרביבשנההקודמתבתוספת
מדדוריבית"-הסכוםהמרבישלכרית
שאינה הוותיקה הקרן של הביטחון
בהסדר,כפישחושבבשנההקודמתלפי
סעיףקטן)ה()1(או)2(,אולפיסעיףקטן
שינוי שיעור בתוספת העניין, לפי זה,
המדדשלפיוחושבמאזןהקרןבשלשנת
החישובלעומתהמדדשלפיוחושבמאזן
הקרןבשלהשנההקודמתובתוספתריבית

בשיעורשל48%ר3בשלשנתהחישוב;

בשנה המרבי הסכום שבין ההפרש )ב(
הסכום לבין וריבית, מדד בתוספת הקודמת
ב־8%ר11 מוכפל האמור כשההפרש המנוצל,
מסךההתחייבויותשלהקרןכפישנקבעבמאזן
הקרןבשלשנתהחישובומחולקבסכוםהמרבי
בשנההקודמתבתוספתמדדוריבית;לענייןזה,
מדד בתוספת הקודמת בשנה המרבי "הסכום

וריבית"-כהגדרתובפסקתמשנה)א()2(;

הרווחה העבודה ועדת באישור האוצר, שר )3(
והבריאותשלהכנסת,רשאילקבועכילענייןסעיףזה
יראוקרןותיקהשאינהבהסדר,שתיקנהאתתקנונה
עדליוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(,כאילו
31( תיקנהאתתקנונהעדליוםי"חבטבתהתשע"ג
לרבות שיקבע, ובתנאים במגבלות ,)2012 בדצמבר

לענייןהפחתתהתחייבויותשלהקרןר

כספיםמכריתהביטחוןשלקרןותיקהשאינהבהסדר )ז(
בכפוף נכסיה, כל שאזלו לאחר רק קרן, לאותה יועברו
להוראותסעיףקטן)ח(,ובהתאםלהוראותהממונהלעניין
לא זה קטן סעיף לעניין ניתנו; אם הכספים, העברת אופן

ייחשבוכנכסיהקרןכספיםהמגיעיםלהלפיסעיףזהר

לאיועברוכספיםמכריתהביטחוןלקרןותיקהשאינה )ח(
בהסדרבסכוםהעולהעלהסכוםהנדרשלקרןלשםתשלום

התחייבויותיהר

האקטוארי האיזון מנגנון בהוראות האמור אף על )ט(
שנקבעובתקנוןקרןותיקהשאינהבהסדר,בשנתחישובשבה
נוצרעודףאקטואריבאותהקרן,לאייחשבוכספיםהמגיעים
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כנכסי כאמור, המנגנון הוראות לעניין זה, סעיף לפי לקרן
הקרן;ואולםאםנוצרבקרןעודףאקטוארילאחרשהופחתו
זכויותהעמיתיםבקרןבשלמנגנוןהאיזוןהאקטואריכאמור
לאחריוםתחילתושלתיקוןמס'33)בסעיףקטןזה-הפחתת
זכויות(,ייחשבוכספיםהמגיעיםלקרןלפיסעיףזהכנכסי

הקרןעדלסכוםהנמוךמביןאלה:

הסכוםהמתקבלממכפלתשניאלה: )1(

התחייבויותהקרןכפישהןמופיעותבמאזן )א(
הקרןשבוהוצגהעודףהאקטוארי;

מחולק כשהוא הזכויות, הפחתת שיעור )ב(
בשיעורהמתקבלמההפרשהחיובישביןשיעור

הפחתתהזכויותו־1;

הסכוםהמרבישלכריתהביטחוןשלהקרןלפי )2(
סעיפיםקטנים)ד(עד)ו(,לפיהענייןר"

הוספתתוספת
ראשונהא'

ותוספתראשונהב'

אחריהתוספתהראשונהלחוקהעיקרייבוא:13ר

"תוספת ראשונה א'

)סעיף78כב)א()1((

חלק א'

גיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה לגבי גבר 

גילהזכאותלקבלתקצבתזקנה)בשנים(חודשלידה

פ6עדדצמבר1948

פ6ו–4חודשיםינוארעדמאי1949

פ6ו–8חודשיםיוני1949עדינואר0פ19

66פברוארעדספטמבר0פ19

66ו–4חודשיםאוקטובר0פ19עדמאי1פ19

66ו–8חודשיםיוני1פ19עדינואר2פ19

גילהפרישהלגבר,כאמורבסעיף3לחוקפברואר2פ19ואילך
גילפרישה

חלק ב'

גיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה לגבי אישה 

גילהזכאותלקבלתקצבתזקנה)בשנים(חודשלידה

60עדדצמבר3פ19

60ו–4חודשיםינוארעדמאי4פ19

60ו–8חודשיםיוני4פ19עדינוארפפ19

61פברוארעדספטמברפפ19

61ו–4חודשיםאוקטוברפפ19עדמאי6פ19

61ו–8חודשיםיוני6פ19עדינואר7פ19

62פברוארעדספטמבר7פ19

כנכסי כאמור, המנגנון הוראות לעניין זה, סעיף לפי לקרן
הקרן;ואולםאםנוצרבקרןעודףאקטוארילאחרשהופחתו
זכויותהעמיתיםבקרןבשלמנגנוןהאיזוןהאקטואריכאמור
לאחריוםתחילתושלתיקוןמס'33)בסעיףקטןזה-הפחתת
זכויות(,ייחשבוכספיםהמגיעיםלקרןלפיסעיףזהכנכסי

הקרןעדלסכוםהנמוךמביןאלה:

הסכוםהמתקבלממכפלתשניאלה: )1(

התחייבויותהקרןכפישהןמופיעותבמאזן )א(
הקרןשבוהוצגהעודףהאקטוארי;

מחולק כשהוא הזכויות, הפחתת שיעור )ב(
בשיעורהמתקבלמההפרשהחיובישביןשיעור

הפחתתהזכויותו־1;

הסכוםהמרבישלכריתהביטחוןשלהקרןלפי )2(
סעיפיםקטנים)ד(עד)ו(,לפיהענייןר"

הוספתתוספתאחריהתוספתהראשונהלחוקהעיקרייבוא:13ר
ראשונהא'

ותוספתראשונהב' "תוספת ראשונה א'

)סעיף78כב)א()1((

חלק א'

גיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה לגבי גבר 

גילהזכאותלקבלתקצבתזקנה)בשנים(חודשלידה

פ6עדדצמבר1948

פ6ו–4חודשיםינוארעדמאי1949

פ6ו–8חודשיםיוני1949עדינואר0פ19

66פברוארעדספטמבר0פ19

66ו–4חודשיםאוקטובר0פ19עדמאי1פ19

66ו–8חודשיםיוני1פ19עדינואר2פ19

גילהפרישהלגבר,כאמורבסעיף3פברואר2פ19ואילך
לחוקגילפרישה

חלק ב'

גיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה לגבי אישה 

גילהזכאותלקבלתקצבתזקנה)בשנים(חודשלידה

60עדדצמבר3פ19

60ו–4חודשיםינוארעדמאי4פ19

60ו–8חודשיםיוני4פ19עדינוארפפ19

61פברוארעדספטמברפפ19

61ו–4חודשיםאוקטוברפפ19עדמאי6פ19

61ו–8חודשיםיוני6פ19עדינואר7פ19

62פברוארעדספטמבר7פ19
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גילהזכאותלקבלתקצבתזקנה)בשנים(חודשלידה

בחודשיםאוקטובר7פ19עדמאי8פ19 שנולדה לאישה הפרישה גיל
ב' בחלק כאמור פפ19, אוגוסט ינוארעד

בתוספתלחוקגילפרישה

בחודשיםיוני8פ19עדינואר9פ19 שנולדה לאישה הפרישה גיל
כאמור 6פ19, אפריל עד פפ19 ספטמבר

בחלקב'בתוספתלחוקגילפרישה

בחודשיםפברוארעדספטמבר9פ19 שנולדה לאישה הפרישה גיל
ב' בחלק כאמור 6פ19 דצמבר עד מאי

בתוספתלחוקגילפרישה

בחודשיםאוקטובר9פ19עדמאי1960 שנולדה לאישה הפרישה גיל
בחלקב' 7פ19,כאמור ינוארעדאוגוסט

בתוספתלחוקגילפרישה

בחודשיםיוני1960עדינואר1961 שנולדה לאישה הפרישה גיל
כאמור 8פ19, אפריל עד 7פ19 ספטמבר

בחלקב'בתוספתלחוקגילפרישה

3פברואר1961ואילך בסעיף כאמור לאישה הפרישה גיל
לחוקגילפרישה

תוספת ראשונה ב'
)סעיף78כא,סעיף78כב)ה()1()א((

שםהקרן
תקרתכריתהביטחון

)במיליונישקליםחדשים(

20פגילעדגמלאותלעובדיםדתיים

119יוזמהקרןפנסיהלעצמאים

28מגןקרןפנסיהותיקה

87קרןפנסיהיסוד"עמית"

68עתידיתקופתפנסיה

עובדי של ופנסיה לתגמולים קופה
הסוכנותהיהודיתלא"י

144

פ9קרןגמלאותשלחברי"דן"

פ4קרןגמלאותשלעורכידיןבישראל

821קרןהפנסיההרערל

73פ"רעתודותקרןפנסיהותיקה

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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