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תיקון סעיף 1

.1

תיקון סעיף 78ב

.2

תיקון סעיף 78ט

.3

תיקון סעיף 78ט1

.4

התשמ"א( 11981-להלן  -החוק העיקרי),

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),
בסעיף - 1
()1

לפני ההגדרה "חוק החברות" יבוא:
התשס"ד;";22004-

""חוק גיל פרישה"  -חוק גיל פרישה,

( )2בהגדרה ""חברה מנהלת"" ,קופת ביטוח"" ,קופת גמל"" ,קופת גמל לקצבה"" ,קופת
גמל לחיסכון" "קופת גמל מרכזית לדמי מחלה"" ,קופת גמל מרכזית לפיצויים"" ,קרן
חדשה מקיפה" ו"קרן ותיקה"" ,במקום ""קרן חדשה מקיפה" ו"קרן ותיקה"" יבוא "ו"קרן
חדשה מקיפה"";
()3

אחרי ההגדרה "מבטח בלא שולט" יבוא:
""המדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;";

()4

אחרי ההגדרה "קרוב" יבוא:
""קרן ותיקה"  -קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ושאושרה לראשונה לפי
תקנות קופות גמל לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה ( 1בינואר ;)1995
"קרן ותיקה שבהסדר"  -קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד;
"קרן ותיקה שאינה בהסדר"  -קרן ותיקה שאינה קרן ותיקה שבהסדר;" .

בסעיף 78ב לחוק העיקרי -
()1

אחרי ההגדרה "חוק החברות הממשלתיות" יבוא:
""מאזן הקרן"  -מאזן אקטוארי של קרן ותיקה ,שנערך בהתאם להוראות לפי חוק
זה ולפי חוק הפיקוח על קופות גמל ובכפוף להנחיות הממונה;";

( )2בהגדרה ""עודף אקטוארי"" ,גירעון אקטוארי" ,ו"איזון אקטוארי"" ,במקום הסיפה
החל במילים "במאזן אקטוארי" יבוא "במאזן הקרן; ואולם -
( )1לעניין חישוב גירעון אקטוארי בתוצאת מאזן הקרן בשל שנה מסוימת ,לפי
סעיף 78טו(1ג) ,יחושב הגירעון כאמור כבעל ערך חיובי;
( )2לעניין חישוב עודף אקטוארי בתוצאת מאזן הקרן בשל שנה מסוימת ,לפי
סעיף 78טו(1ג) ,יחושב העודף כאמור כבעל ערך שלילי;".
בסעיף 78ט לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) ,במקום "שמונה להן מנהל מיוחד" יבוא "שבהסדר";

()2

בסעיף קטן (ב) -
(א) בפסקה ( ,)2במקום "שמונה להן מנהל מיוחד" יבוא "שבהסדר";
(ב) בפסקה ( ,)9במקום "בחוק גיל פרישה ,התשס"ד "2004-יבוא "בחוק גיל
פרישה".

*
1
2
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בסעיף 78ט(1ג) לחוק העיקרי ,ההגדרה "המדד"  -תימחק .
התקבל בכנסת ביום י"ח בטבת התשע"ז ( 16בינואר  ;)2017הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,831 -מיום י"ד בשבט התשע"ד ( 15בינואר  ,)2014עמ' .224
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;208התשע"ו ,עמ' .1254
ס"ח התשס"ד ,עמ' .46
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תיקון סעיף
בסעיף78-י לחוק העיקרי -
לחוק העיקרי
בסעיף
78י 78י .5
.5

תיקון סעיף 78י

()1

מיוחד" יבוא "שבהסדר";
יבוא מנהל
"שמונה להן
להןבמקום
"שמונה(א),
בסעיף קטן
"שבהסדר";
מנהל מיוחד"
בסעיף קטן (א))1(,במקום

()2

מיוחד" יבוא "שבהסדר".
יבוא מנהל
"שמונה לה
(ב,)1
בסעיף קטן
"שבהסדר".
במקוםמיוחד"
לה מנהל
"שמונה
( )2במקום
בסעיף קטן (ב,)1

תיקון סעיף 78יא
תיקון סעיף
ותיקה" יבוא "שבהסדר".
"שבהסדר".
יבוא "לקרן
ותיקה"אחרי
"לקרןברישה,
העיקרי,
אחרי
לחוק
ברישה,
העיקרי78,יא
לחוק בסעיף
בסעיף
78יא78יא .6
.6
"שבהסדר"78.יב
מיוחד" יבוא תיקון סעיף
תיקון סעיף
"שבהסדר".
יבוא מנהל
"שמונה להן
מנהל מיוחד"
להןבמקום
העיקרי,
"שמונה
לחוק
במקום
78יב(א)
העיקרי,
 .7לחוקבסעיף
78יב78יב(א)
בסעיף
.7
סעיף 78יג
תיקון
תיקון סעיף
"שבהסדר".
מיוחד" יבוא
"שבהסדר".
יבוא מנהל
"שמונה להן
מנהל מיוחד"
להןבמקום
העיקרי,
"שמונה
לחוק
במקום
העיקרי78 ,יג
לחוק בסעיף
בסעיף
78יג78יג .8
.8
תיקון סעיף
78יד לחוק העיקרי -
העיקרי -
לחוק בסעיף
בסעיף
78יד78יד .9
.9

()1

תיקון סעיף 78יד

בסעיף קטן (א)( -)1בסעיף קטן (א) -
מיוחד" יבוא "שבהסדר";
יבוא מנהל
"שמונה להן
מקום,
( ,)1בכל
בפסקה
"שבהסדר";
במקום מיוחד"
להן מנהל
"שמונה
במקום
(א)מקום,
(א) בפסקה ( ,)1בכל
(ב)

אחרי פסקה ( )2יבוא:
(ב)יבוא:
אחרי פסקה ()2
הביטחוןמתוך כרית הביטחון
כריתסכומים
ייווספו
ו–()2
פסקאות ()1
לסכומים
"( )3לסכומים לפי "()3
מתוך
סכומים
לפיייווספו
ו–()2
פסקאות ()1
יידרש לפי סעיף 78טו,1
78טו,1
שהדבר
ככל סעיף
יידרש לפי
78טו(1א),
שהדבר
בסעיף
ככל
כמשמעותה
בסעיף 78טו(1א),
הכללית
הכללית כמשמעותה
שנקבעו באותו סעיף;".
סעיף;".
לתנאים
ובכפוףבאותו
ובכפוף לתנאים שנקבעו

"למדד המחירים לצרכן
ובמקוםלצרכן
המחירים
"(,")1
"למדד
ובמקום יבוא
"(,")1קטן (א)"
"בסעיף
יבוא
אחרי
(ג)(,א)"
קטןקטן
"בסעיף
( )2בסעיף קטן (ג))2(,אחריבסעיף
המדד)" יבוא "למדד";
"למדד";
(להלן -
יבוא
לסטטיסטיקה
(להלן  -המדד)"
המרכזית
לסטטיסטיקה
שמפרסמת הלשכה
שמפרסמת הלשכה המרכזית
()3

מיוחד" יבוא "שבהסדר".
"שבהסדר".
יבוא מנהל
"שמונה להן
מנהל מיוחד"
להןבמקום
"שמונה(ד),
בסעיף קטן
בסעיף קטן (ד))3(,במקום

תיקון סעיף
78יד" יבוא "(א)( )1ו–(.")2
"בסעיף ו–(.")2
יבוא "(א)()1
78יד"אחרי
העיקרי,
"בסעיף
אחרילחוק
העיקרי78 ,טו
לחוק בסעיף
בסעיף
78טו78טו .10
.10

תיקון סעיף 78טו

אחרי78טו1
הוספת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
העיקרי 78טו
אחרי סעיף
78טו לחוק
סעיף .11
.11

הוספת סעיף 78טו1

"כרית ביטחון
כללית לקרנות
ותיקות שבהסדר

יועברו כספים מתקציב
מתקציב
שבהסדר
הוותיקות כספים
שבהסדר יועברו
הוותיקות לקרנות
ביטחון לקרנות78טו( .1א)
"כרית (א)
78טו.1
כללית לקרנות
בסעיף זה ,במטרה למתן
המפורטים למתן
לתנאיםזה ,במטרה
המפורטים בסעיף
המדינה ,בכפוף
המדינה ,בכפוף לתנאים
ותיקות שבהסדר
שלעל זכויותיהם של
הריבית
זכויותיהם
השינוייםעלבעקום
השפעת הריבית
השינויים בעקום
את
את השפעת
כללית).כרית ביטחון כללית).
(בסעיף זה -
האמורותביטחון
בקרנותזה  -כרית
העמיתים(בסעיף
העמיתים בקרנות האמורות
יחושב ,בכל שנת חישוב,
הכלליתחישוב,
בכל שנת
הביטחון
כריתיחושב,
הכללית
הביטחוןסכום
(ב) סכום כרית (ב)
לפי סעיף קטן (ג) בשל
המתקבליםבשל
סעיף קטן (ג)
הסכומים
המתקבלים לפי
כצירוף של כל
כצירוף של כל הסכומים
כריתובלבד שסכום כרית
שבהסדר,
הוותיקותשסכום
שבהסדר ,ובלבד
הוותיקותמהקרנות
כל אחת מהקרנות כל אחת
על הנמוך מבין אלה:
אלה:
יעלה
מבין
הנמוךלא
הכללית
הביטחון על
הביטחון הכללית לא יעלה
לפי קטן (ד) או (ה) ,לפי
בסעיף
כאמור(ה),
המרבי (ד) או
בסעיף קטן
הסכום
( )1הסכום המרבי()1כאמור
העניין;
העניין;
במאזני האקטוארי במאזני
האקטואריהגירעון
הגירעון כל סכומי
סכומיצירוף של
( )2צירוף של כל ()2
שבהסדר שיש בה גירעון
הוותיקות גירעון
שבהסדר שיש בה
הוותיקותמהקרנות
כל אחת מהקרנות כל אחת
לעניין חישוב הגירעון
הגירעון
חישוב;
חישוב
לענייןשנת
באותה
חישוב;
אקטוארי
אקטוארי באותה שנת
כספים המגיעים לה
הקרןלה
המגיעים
כספיםכנכסי
ייחשבו
הקרן
כנכסי לא
כאמור לא ייחשבוכאמור
לפי סעיף זה.
לפי סעיף זה.
שבהסדרהוותיקות שבהסדר
מהקרנות
הוותיקות
מהקרנותכל אחת
הסכום בשל
כל אחת
(ג) הסכום בשל (ג)
הסכומים המתקבלים לפי
המתקבלים לפי
הסכומיםכצירוף של
שנת חישוב,
כצירוף של
יחושב ,בכל
יחושב ,בכל שנת חישוב,
הסכום כאמור בפסקה ()6
בפסקה ()6
בניכוי
כאמור
שלהלן,
הסכום
עד ()5
בניכוי
פסקאות ()1
פסקאות ( )1עד ( )5שלהלן,
הואהניכוי כאמור הוא
לאחר
כאמור
המתקבל
הניכוי
שהסכום
המתקבל לאחר
שלהלן ,ובלבד
שלהלן ,ובלבד שהסכום
סכום חיובי:
סכום חיובי:
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()1

הסכום המתקבל מצירוף של כל אלה:
(א) הסכום המצטבר בשנה הקודמת;
(ב) הסכום המתקבל ממכפלת שיעור שינוי
המדד הצפוי בשל שנת החישוב ,בסכום המצטבר
בשנה הקודמת;
(ג) הסכום המתקבל ממכפלת ריבית חסרת
סיכון בשל שנת החישוב ,בסכום המתקבל
מצירוף של הסכומים כאמור בפסקאות משנה
(א) ו–(ב) שבפסקה זו;

( )2הסכום המתקבל ממכפלת הסכום כאמור בפסקת
משנה (א) שלהלן בשיעור כאמור בפסקת משנה (ב)
שלהלן:
(א) הסכום המתקבל מצירוף של תוצאת מאזן
הקרן לפי ריבית בשיעור של  4%בשל השנה
הקודמת ומכפלת שיעור שינוי המדד הצפוי בשל
שנת החישוב בתוצאת המאזן כאמור;
(ב) ההפרש החיובי או השלילי ,לפי העניין,
שבין ריבית בשיעור של  4%לבין ריבית חסרת
סיכון בשל שנת החישוב;
( )3ההפרש החיובי או השלילי ,לפי העניין ,שבין
הסכום כאמור בפסקת משנה (א) שלהלן לסכום כאמור
בפסקת משנה (ב) שלהלן:
(א) הסכום המתקבל מצירוף של הסכומים
כאמור בפסקאות משנה ( )1ו–( )2שלהלן ,בניכוי
הסכום כאמור בפסקת משנה ( )3שלהלן:
( )1סכום השווה למכפלת  ,4%בסכום
המתקבל מצירוף של שווי הנכסים
הסחירים במאזן הקרן בשל השנה הקודמת
ומכפלת שיעור שינוי המדד הצפוי בשל
שנת החישוב בשווי הנכסים כאמור;
( )2סכום השווה לסך המכפלות של כל
תקבול בתוספת מדד ,בחלק היחסי של
ריבית בשיעור של  4%ממועד התקבול
עד תום שנת החישוב; לעניין זה" ,תקבול
בתוספת מדד"  -תשלום שהקרן קיבלה
בשנת החישוב ,בתוספת מכפלת החלק
היחסי של שיעור שינוי המדד הצפוי בשל
שנת החישוב ממועד התקבול עד תום
שנת החישוב ,באותו תקבול;
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לסך המכפלות של כל
של כל
השווה
המכפלות
לסך סכום
( )3סכום השווה ()3
שלד ,בחלק היחסי של
היחסימד
בתוספת
בחלק
תשלום
תשלום בתוספת מדד,
 4%ממועד התשלום
התשלום
בשיעור של
ריביתממועד
ריבית בשיעור של 4%
"תשלום לעניין זה" ,תשלום
זה,החישוב;
שנת
לעניין
החישוב; תום
עד
עד תום שנת
תשלום שהקרן שילמה
שילמה
מדד" -
בתוספתשהקרן
בתוספת מדד"  -תשלום
בתוספת מכפלת החלק
החישוב ,החלק
בתוספת מכפלת
בשנת החישוב ,בשנת
שינוי המדד הצפוי בשל
הצפוי בשל
המדד שיעור
היחסי של
היחסי של שיעור שינוי
תום התשלום עד תום
ממועד
החישוב עד
שנתהתשלום
שנת החישוב ממועד
החישוב ,באותו תשלום;
תשלום;
שנת
שנת החישוב ,באותו
מצירוף של הסכומים
הסכומים
המתקבל
מצירוף של
המתקבל הסכום
(ב)
(ב) הסכום
בניכויו–( )2שלהלן ,בניכוי
משנה ()1
שלהלן,
בפסקאות
כאמור( )1ו–()2
כאמור בפסקאות משנה
בפסקת משנה ( )3שלהלן:
כאמורשלהלן:
משנה ()3
הסכום
הסכום כאמור בפסקת
למכפלת ריבית חסרת
חסרת
השווה
סכוםריבית
למכפלת
( )1סכום השווה ()1
החישוב ,בסכום המתקבל
המתקבל
שנת
בסכום
החישוב ,בשל
סיכון בשל שנת סיכון
הנכסים הסחירים במאזן
שוויבמאזן
הסחירים
מצירוף של
מצירוף של שווי הנכסים
הקודמת ומכפלת שיעור
השנהשיעור
ומכפלת
הקודמתשל
הקרן של השנה הקרן
החישובבשל שנת החישוב
המדד הצפוי
בשל שנת
שינוי המדד הצפוישינוי
בשווי הנכסים כאמור;
בשווי הנכסים כאמור;
לסך המכפלות של כל
של כל
השווה
המכפלות
לסך סכום
( )2סכום השווה ()2

בפסקה
בפסקה כהגדרתו
בתוספת מדד
כהגדרתו
תקבול
תקבול בתוספת מדד
היחסי של ריבית חסרת
בחלק חסרת
(()3א)( ,)2ריבית
(()3א)( ,)2בחלק היחסי של
החישוב ממועד התקבול
התקבול
שנת
ממועד
החישוב בשל
סיכון בשל שנת סיכון
החישוב; תום שנת החישוב;
עד
עד תום שנת
לסך המכפלות של כל
של כל
השווה
המכפלות
לסך סכום
( )3סכום השווה ()3

בפסקה
מדד כהגדרתו
בפסקה
בתוספת
כהגדרתו
תשלום
תשלום בתוספת מדד
היחסי של ריבית חסרת
בחלק חסרת
(()3א)( ,)3ריבית
(()3א)( ,)3בחלק היחסי של
החישוב ממועד התשלום
התשלום
שנת
ממועד
סיכון בשל
סיכון בשל שנת החישוב
החישוב; תום שנת החישוב;
עד
עד תום שנת
השלילי ,לפי העניין ,שבין
העניין ,שבין
החיובי או
השלילי ,לפי
החיובי אוההפרש
()4
( )4ההפרש
הריבית בשל שנת החישוב
עקוםהחישוב
לפי שנת
התשואהבשל
עקום הריבית
השפעת
השפעת התשואה לפי
החישוב,בשל שנת החישוב,
שנתלפי 4%
התשואה
 4%בשל
השפעת
התשואה לפי
לבין
לבין השפעת
( ;)3כאמור בפסקה (;)3
הסכום
בפסקה
בניכוי
בניכוי הסכום כאמור
השלילי ,לפי העניין ,שבין
העניין ,שבין
החיובי או
השלילי ,לפי
החיובי אוההפרש
()5
( )5ההפרש
שלהלן לסכום כאמור
כאמור
משנה (א)
בפסקתלסכום
כאמורשלהלן
משנה (א)
הסכום
הסכום כאמור בפסקת
בפסקת משנה (ב) שלהלן:
בפסקת משנה (ב) שלהלן:
בשל שנת החישוב ,לפי
החישוב ,לפי
שנתמאזן הקרן
	 תוצאת
הקרן בשל
(א)	 תוצאת מאזן (א)
עקום הריבית;
עקום הריבית;
בשל שנת החישוב ,לפי
החישוב ,לפי
מאזן הקרן
שנת
תוצאת
הקרן בשל
(ב) תוצאת מאזן (ב)
ריבית בשיעור של ;4%
ריבית בשיעור של ;4%
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( )6סכום השווה לצירוף של הסכומים מתוך כרית
הביטחון הכללית ,שהועברו לאותה קרן לפי סעיף זה
בתקופה שמיום תחילתו של תיקון מס'  33עד תום שנת
החישוב ,בתוספת שיעור שינוי המדד הצפוי ובתוספת
ריבית חסרת סיכון ,והכול בשל כל שנה ממועד תשלום
כל אחד מהסכומים כאמור עד תום שנת החישוב.
(ד) הסכום המרבי של כרית הביטחון הכללית בכל שנת
חישוב יהיה הסכום כאמור בפסקה ( )1שלהלן ,בניכוי הסכום
כאמור בפסקה ( )2שלהלן:
( )1סך של  11,320מיליון שקלים חדשים ,בתוספת
שיעור שינוי המדד שלפיו חושבו מאזני הקרנות בשל
שנת החישוב לעומת מדד חודש דצמבר  2008ובתוספת
ריבית בשיעור של  3.48%לשנה בשל התקופה שמחודש
ינואר  2009עד תום שנת החישוב;
( )2סך הסכומים שהועברו לכל הקרנות הוותיקות
שבהסדר מתוך כרית הביטחון הכללית ,לפי סעיף זה,
בתקופה שמיום תחילתו של תיקון מס'  33עד תום שנת
החישוב ,בתוספת שיעור שינוי המדד שלפיו חושבו
מאזני הקרנות בשל שנת החישוב לעומת מדד החודש
שבו שולם כל אחד מהסכומים כאמור ,ובתוספת ריבית
בשיעור של  3.48%לשנה בשל התקופה שממועד
התשלום עד תום שנת החישוב.
(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד) -
( )1ניתן סיוע ממשלתי לקרנות הוותיקות שבהסדר
נוסף על הסיוע הקבוע בסעיף 78יד כנוסחו ערב תחילתו
של תיקון מס'  ,33יופחת מהסכום המרבי כאמור בסעיף
קטן (ד) סכום הסיוע הממשלתי הנוסף כאמור ,ובלבד
שלא ייפגעו זכויות העמיתים בקרנות האמורות כפי
שהיו ערב מתן הסיוע הממשלתי הנוסף ,עקב ההפחתה
כאמור;
( )2עלה בשנת חישוב היחס שבין הסכום כאמור
בסעיף קטן (ד)( )1לבין סך ההתחייבויות של כל הקרנות
הוותיקות שבהסדר ,על  ,11.8%יהיה הסכום המרבי
של כרית הביטחון הכללית ,בשל אותה שנה ,סכום
השווה למכפלה של  11.8%בסך ההתחייבויות של
כל הקרנות הוותיקות שבהסדר כפי שנקבעו במאזני
הקרנות בשל שנת החישוב ,ובלבד שהסכום המרבי של
כרית הביטחון הכללית לפי פסקה זו לא יפחת מהסכום
המתקבל מצירוף של שניים אלה:
(א) הגבוה מבין אלה (בפסקה זו  -הסכום
המנוצל):
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כרית הביטחון הכללית
הכללית
הביטחוןמתוך
כרית הסכום
( )1הסכום מתוך ()1
הקרנות(ג) בשל כל הקרנות
סעיף קטן
לפיכל
בשל
שחושב
שחושב לפי סעיף קטן (ג)
הקודמת ,בשנה הקודמת,
בשנה שבהסדר,
הוותיקות
הוותיקות שבהסדר,
בשל המדד הצפוי בשל
הצפוישינוי
המדדשיעור
בתוספת
בתוספת שיעור שינוי
ובתוספת ריבית חסרת סיכון
חסרת סיכון
החישוב
שנתריבית
שנת החישוב ובתוספת
בשל שנת החישוב;בשל שנת החישוב;
או בשנת החישוב ,או
המצטבר
החישוב,
הסכום
המצטבר בשנת
()2
( )2הסכום
בתוספת הקודמת בתוספת
המרבי בשנה
הקודמת
הסכום
הסכום המרבי בשנה
לפיזה,הנמוך; לעניין זה,
לעניין
וריבית,
הנמוך;
מדד וריבית ,לפימדד
בשנה הקודמת בתוספת
בתוספת
המרבי
הקודמת
"הסכום
"הסכום המרבי בשנה
הסכום המרבי של כרית
של כרית
וריבית" -
מדד המרבי
מדד וריבית"  -הסכום
כפי שחושב בשנה
בשנה
הכללית
שחושב
הביטחון
הביטחון הכללית כפי
קטן (ד) או לפי סעיף
סעיף
סעיף
לפילפי
הקודמת או
הקודמת לפי סעיף קטן (ד)
העניין ,בתוספת שיעור
בתוספת שיעור
קטן זה ,לפי
קטן זה ,לפי העניין,
חושבו מאזני הקרנות
הקרנות
מאזנישלפיו
חושבוהמדד
שינוי המדד שלפיושינוי
לעומת המדד שלפיו
שלפיו
החישוב
שנתהמדד
לעומת
בשל שנת החישובבשל
הקודמתבשל השנה הקודמת
השנההקרנות
בשל מאזני
חושבו
חושבו מאזני הקרנות
בשיעור של  3.48%בשל
 3.48%בשל
של ריבית
ובתוספת
ובתוספת ריבית בשיעור
שנת החישוב;
שנת החישוב;
הסכום המרבי בשנה
שבין בשנה
ההפרשהמרבי
(ב) הסכום
(ב) ההפרש שבין
וריבית ,לבין הסכום
הסכום
לביןמדד
בתוספת
וריבית,
הקודמת
הקודמת בתוספת מדד
מסךמוכפל ב־ 11.8%מסך
האמור
ב־11.8%
כשההפרש
המנוצל ,מוכפל
המנוצל ,כשההפרש האמור
שבהסדרהוותיקות שבהסדר
הוותיקות הקרנות
ההתחייבויות של
ההתחייבויות של הקרנות
החישוב בשל שנת החישוב
במאזני הקרנות
בשל שנת
שנקבעו
הקרנות
כפי שנקבעו במאזניכפי
בשנה הקודמת בתוספת
בתוספת
המרבי
הקודמת
בסכום
בשנה
ומחולק
ומחולק בסכום המרבי
"הסכום המרבי בשנה
בשנה
המרביזה,
"הסכוםלעניין
זה ,וריבית;
מדד וריבית; לענייןמדד
וריבית"  -כהגדרתו
כהגדרתו
בתוספת מדד
וריבית" -
הקודמת
הקודמת בתוספת מדד
בפסקת משנה (א)(.)2
בפסקת משנה (א)(.)2
ותיקהיועברו לקרן ותיקה
הכללית
הביטחוןלקרן
מכרית יועברו
כספיםהכללית
(ו) כספים מכרית(ו)הביטחון
בכפוף להוראות סעיף
נכסיה,סעיף
להוראות
שאזלו כל
לאחר בכפוף
שבהסדרכלרקנכסיה,
שבהסדר רק לאחר שאזלו
לעניין אופן העברת
העברת
הממונה
להוראותאופן
הממונה לעניין
להוראותובהתאם
קטן (ז) ,ובהתאם קטן (ז),
כנכסי לא ייחשבו כנכסי
ייחשבוקטן זה
לעניין סעיף
ניתנו;זה לא
סעיף קטן
הכספים ,אם
הכספים ,אם ניתנו; לעניין
המגיעים לה לפי סעיף זה .
כספיםסעיף זה .
הקרןלה לפי
הקרן כספים המגיעים
ותיקההכללית לקרן ותיקה
הביטחון
כספים
יועברו
כספים לא
(ז) לא יועברו (ז)
מכריתלקרן
הכללית
הביטחון
מכרית
הנדרש לקרן לשם תשלום
הסכוםתשלום
לקרן לשם
העולה על
בסכוםהנדרש
שבהסדרהסכום
שבהסדר בסכום העולה על
התחייבויותיה .התחייבויותיה.
האיזון האקטוארי שנקבעו
מנגנוןשנקבעו
האקטוארי
בהוראות
האיזון
האמור
מנגנון
בהוראותאף
(ח) על אף האמור (ח) על
בקרןעודף אקטוארי בקרן
אקטוארינוצר
חישוב שבה
בשנתעודף
שבה נוצר
האחיד,
חישוב
בתקנון
בתקנון האחיד ,בשנת
המגיעים לקרן לפי סעיף
לפי סעיף
כספים
ייחשבולקרן
המגיעים
כספים לא
שבהסדר
ייחשבו
ותיקה שבהסדר לאותיקה
כנכסי הקרן; ואולם אם
ואולם אם
הקרן;כאמור,
המנגנון
כנכסי
הוראות
לענייןכאמור,
המנגנון
זה ,לעניין הוראות זה,
שהופחתו זכויות העמיתים
לאחרהעמיתים
אקטואריזכויות
שהופחתו
עודף
לאחר
אקטואריבקרן
נוצר בקרן עודף נוצר
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בקרן בשל מנגנון האיזון האקטוארי כאמור לאחר יום תחילתו
של תיקון מס' ( 33בסעיף קטן זה  -הפחתת זכויות) ,ייחשבו
כספים המגיעים לקרן לפי סעיף זה כנכסי הקרן ,עד לסכום
הנמוך מבין אלה:
()1

הסכום המתקבל ממכפלת שני אלה:
(א) התחייבויות הקרן כפי שהן מופיעות במאזן
הקרן שבו הוצג העודף האקטוארי;
(ב) שיעור הפחתת הזכויות ,כשהוא מחולק
בשיעור המתקבל מההפרש החיובי שבין שיעור
הפחתת הזכויות ו–;1

( )2הסכום המרבי של כרית הביטחון הכללית לפי
סעיפים קטנים (ג) עד (ה) ,לפי העניין .
(ט)

בסעיף זה -
"השפעת התשואה לפי עקום הריבית" ,בשל שנה
מסוימת  -ההפרש החיובי או השלילי ,לפי
העניין ,שבין הסכום כאמור בפסקה ( )1שלהלן
לסכום כאמור בפסקה ( )2שלהלן:
( )1תוצאת מאזן הקרן בשל אותה שנה; ואולם
לעניין זה יחושב שווי הנכסים הסחירים כסכום
המתקבל מצירוף של הסכומים כאמור בפסקאות
משנה (א) עד (ד) שלהלן בניכוי הסכום כאמור
בפסקת משנה (ה) שלהלן:
(א) שווי הנכסים הסחירים במאזן הקרן
של השנה שקדמה לאותה שנה;
(ב) סכום השווה למכפלת שיעור שינוי
המדד הצפוי בשל השנה שבשלה חושבה
תוצאת מאזן הקרן ,בסכום כאמור בפסקת
משנה (א);
(ג) סכום השווה למכפלת ריבית חסרת
סיכון בשל השנה שבשלה חושבה תוצאת
מאזן הקרן ,בסכום המתקבל מצירוף של
הסכומים כאמור בפסקאות משנה (א) ו–(ב);
(ד) סכום השווה לסך התקבולים
בתוספת מדד ,בצירוף סך המכפלות של
כל תקבול בתוספת מדד בחלק היחסי של
ריבית חסרת סיכון בשל השנה שבשלה
חושבה תוצאת מאזן הקרן ,ממועד
התקבול עד תום אותה שנה; לעניין זה,
"תקבול בתוספת מדד"  -תקבול שהקרן
קיבלה באותה שנה ,בתוספת מכפלת
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שיעור שינוי המדד
המדד
שינוי של
שיעורהיחסי
החלק היחסי של החלק
חושבה שבשלה חושבה
בשל השנה
שבשלה
הצפוי
הצפוי בשל השנה
ממועד התקבול עד
הקרןעד
התקבול
ממועדמאזן
תוצאת מאזן הקרןתוצאת
תקבול;שנה ,באותו תקבול;
באותו אותה
תום אותה שנה ,תום
התשלומים לסך התשלומים
סכום השווה
(ה) לסך
(ה) סכום השווה
בצירוף סך המכפלות של
המכפלות של
בתוספת מדד,
בתוספת מדד ,בצירוף סך
מדד בחלק היחסי של
בתוספתשל
בחלק היחסי
תשלום
מדד
כל תשלום בתוספתכל
בשל השנה שבשלה
שבשלה
השנה סיכון
ריבית חסרת
ריבית חסרת סיכון בשל
מאזן הקרן ,ממועד
ממועד
תוצאת
חושבההקרן,
חושבה תוצאת מאזן
אותה שנה; לעניין זה,
לעניין זה,
עד תום
שנה;
התשלום
התשלום עד תום אותה
מדד"  -תשלום שהקרן
שהקרן
בתוספת
"תשלוםתשלום
"תשלום בתוספת מדד" -
שנה ,בתוספת מכפלת
מכפלת
באותה
בתוספת
שילמה
שילמה באותה שנה,
שיעור שינוי המדד
המדד
שינוי של
שיעורהיחסי
החלק היחסי של החלק
חושבה שבשלה חושבה
בשל השנה
שבשלה
הצפוי
הצפוי בשל השנה
ממועד התשלום עד
הקרןעד
התשלום
ממועד מאזן
תוצאת מאזן הקרןתוצאת
שנה ,באותו תשלום;
תשלום;
באותו אותה
תום אותה שנה ,תום
בשל עקום הריבית בשל
הקרן לפי
הריבית
מאזן
עקום
תוצאת
הקרן לפי
( )2תוצאת מאזן ()2
אותה שנה;
אותה שנה;
בשל שנה מסוימת -
מסוימת -
לפי ,"4%
שנה
התשואה
 ,"4%בשל
"השפעת
"השפעת התשואה לפי
השלילי ,לפי העניין ,שבין
העניין ,שבין
החיובי או
השלילי ,לפי
ההפרש החיובי אוההפרש
שלהלן לסכום כאמור
כאמור
בפסקה ()1
כאמור לסכום
הסכום שלהלן
הסכום כאמור בפסקה ()1
בפסקה ( )2שלהלן :בפסקה ( )2שלהלן:
בשל אותה שנה; ואולם
הקרןואולם
שנה;
מאזן
אותה
תוצאת
הקרן בשל
( )1תוצאת מאזן ()1
הנכסים הסחירים כסכום
שווי כסכום
הסחירים
הנכסיםיחושב
לעניין זה
לעניין זה יחושב שווי
הסכומים כאמור בפסקאות
כאמורשלבפסקאות
מצירוף
הסכומים
המתקבל מצירוף שלהמתקבל
בניכוי הסכום כאמור
כאמור
שלהלן
הסכום
עד (ד)
בניכוי
משנה (א)
משנה (א) עד (ד) שלהלן
בפסקת משנה (ה) שלהלן:
בפסקת משנה (ה) שלהלן:
הסחירים במאזן הקרן
הקרן
הנכסים
שווי במאזן
הסחירים
(א) שווי הנכסים (א)
שקדמה לאותה שנה;
שנה;
השנה
לאותה
של השנה שקדמה של
למכפלת שיעור שינוי
שינוי
השווה
סכוםשיעור
למכפלת
(ב) סכום השווה (ב)
השנה שבשלה חושבה
חושבה
שבשלהבשל
המדד הצפוי
המדד הצפוי בשל השנה
בסכום כאמור בפסקת
בפסקת
כאמורהקרן,
תוצאת מאזן
תוצאת מאזן הקרן ,בסכום
משנה (א);
משנה (א);
למכפלת ריבית בשיעור
בשיעור
השווה
ריבית
סכום
למכפלת
(ג) סכום השווה (ג)
המתקבל מצירוף של
מצירוף של
 ,4%בסכום
המתקבל
של  ,4%בסכום של
בפסקאות משנה (א) ו–(ב);
(א) ו–(ב);
כאמור
משנה
הסכומים
הסכומים כאמור בפסקאות
בתוספת התקבולים בתוספת
השווה לסך
התקבולים
לסך סכום
(ד) סכום השווה (ד)
המכפלות של כל תקבול
סךתקבול
בצירוףכל
המכפלות של
מדד ,בצירוף סך מדד,
ריבית היחסי של ריבית
של בחלק
היחסימדד
בתוספת
בתוספת מדד בחלק
ממועד התקבול עד תום
עד תום
התקבול4%
בשיעור של
בשיעור של  4%ממועד
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אותה שנה; לעניין זה" ,תקבול בתוספת
מדד"  -כהגדרתו בפסקה (()1ד) להגדרה
"השפעת התשואה לפי עקום הריבית";
(ה) סכום השווה לסך התשלומים
בתוספת מדד ,בצירוף סך המכפלות של
כל תשלום בתוספת מדד בחלק היחסי של
ריבית בשיעור של  4%ממועד התשלום
עד תום אותה שנה; לעניין זה" ,תשלום
בתוספת מדד"  -כהגדרתו בפסקה (()1ה)
להגדרה "השפעת התשואה לפי עקום
הריבית";
( )2תוצאת מאזן הקרן לפי ריבית בשיעור של
 4%בשל אותה שנה;
"נכסים סחירים"  -סך נכסי קרן ותיקה שבהסדר ,למעט:
( )1איגרת חוב בלתי סחירה שמנפיקה מדינת
ישראל לקרן ותיקה שבהסדר ,לפי חוק מילווה
התשל"ט;31979-

המדינה,
( )2סכומי הסיוע הממשלתי לפי פסקאות ()1
ו–( )2של סעיף 78יד(א);
( )3נכסים אחרים שאינם ניתנים להעברה
לאחר לפי דין או הסכם;
"הסכום המצטבר" ,בשנה מסוימת  -הסכום מתוך כרית
הביטחון הכללית ,המתקבל מצירוף של הסכומים
כאמור בפסקאות ( )1עד ( )4של סעיף קטן (ג),
כפי שחושבו באותה שנה; ואולם לגבי השנים
שקדמו לשנת  ,2009יהיה הסכום המצטבר ;0 -
"עקום הריבית"  -שיעורי ריבית צפויים ,שלפיהם
חושבו ההתחייבויות של הקרן במאזן הקרן;
"עקום הריבית הקודם" ,בשל שנה מסוימת  -עקום
הריבית שלפיו חושב מאזן הקרן בשל השנה
שקדמה לאותה שנה;
"ריבית חסרת סיכון" ,בשל שנה מסוימת  -שיעור
הריבית בשל אותה שנה לפי עקום הריבית
הקודם;
"שיעור שינוי המדד הצפוי" ,בשל שנה מסוימת -
שיעור השינוי הצפוי במדד בשל אותה שנה,
שלפיו חושב מאזן הקרן בשל השנה שקדמה
לאותה שנה;
"שנה קודמת"  -השנה שקדמה לשנת החישוב;
"שנת חישוב"  -שנה מסוימת ,החל בשנת ;2009
3
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שנה מסוימת  -עודף
בשל עודף
מסוימת -
שנה הקרן",
בשלמאזן
"תוצאת
"תוצאת מאזן הקרן",
אקטוארי,או איזון אקטוארי,
איזון אקטוארי
אקטוארי,אוגירעון
אקטוארי ,גירעון אקטוארי
כששוויאותה שנה ,כששווי
שנה,הקרן של
במאזן
אותה
שנקבעו
הקרן של
כפי שנקבעו במאזן כפי
להוראות בהתאם להוראות
הסחירים מחושב
מחושב בהתאם
הנכסים הסחירים הנכסים
לחוק לפי סעיף  33לחוק
של נכס
שוויו 33
לפי סעיף
חישוב
לענייןנכס
לעניין חישוב שוויו של
הפיקוח על קופות גמל;
הפיקוח על קופות גמל;
הריבית"  -תוצאת מאזן
תוצאת מאזן
לפי עקום
הריבית" -
מאזן הקרן
עקום
"תוצאת
"תוצאת מאזן הקרן לפי
ושווי הנכסים שאינם
שאינם
ההתחייבויות
ושווי הנכסים
כשערך
ההתחייבויות
הקרן
הקרן כשערך
בהתאם לעקום הריבית;
הריבית;
מחושב
לעקום
סחירים
בהתאם
נכסים
נכסים סחירים מחושב
בשיעור של - "4%
ריבית -
של "4%
בשיעורלפי
מאזן הקרן
"תוצאתריבית
"תוצאת מאזן הקרן לפי
ושוויההתחייבויות ושווי
כשערך
ההתחייבויות
כשערך מאזן הקרן
תוצאת מאזן הקרן תוצאת
סחירים מחושב בהתאם
בהתאם
נכסים
מחושב
שאינם
סחירים
הנכסים
הנכסים שאינם נכסים
לריבית בשיעור של ;4%
לריבית בשיעור של ;4%
פיננסיים שירותים פיננסיים
הפיקוח על
שירותים
על  -חוק
הפיקוח"33
"תיקון מס'
"תיקון מס'  - "33חוק
התשע"ז ,)33".2017-התשע"ז".2017-
(ביטוח) (תיקון מס'
(ביטוח) (תיקון מס' ,)33
הוספת פרק
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
העיקרי 78יט
אחרי סעיף
78יט לחוק
אחריז'2סעיף .12
.12

הוספת פרק ז'2

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

ממשלתי לקרנות פנסיה
סיוע פנסיה
לקרנות
להעניק
ממשלתי
פרק זה
שלסיוע
להעניק
78כ .זהמטרתו
מטרה מטרתו של פרק
78כ.
העמדת כרית ביטחון ,כדי
ביטחון ,כדי
באמצעות
העמדת כרית
שאינן בהסדר
באמצעות
ותיקות
ותיקות שאינן בהסדר
הריבית על זכויותיהם של
זכויותיהם של
השינויים בעקום
הריבית על
השפעת
אתבעקום
השינויים
למתן את השפעת למתן
לעריכת שינויים בזכויות
בזכויות
בכפוף
שינויים
האמורות,
בקרנותלעריכת
העמיתים בכפוף
העמיתים בקרנות האמורות,
בהן .של העמיתים בהן .
ובחובות
ובחובות של העמיתים

הגדרות

הגדרותבפרק זה 78 -כא .בפרק זה -
78כא.
"השפעת התשואה לפי
הריבית" ,לפי
עקום התשואה
"השפעת
התשואה לפי
עקום הריבית",
"השפעת
"השפעת התשואה לפי
הריבית הקודם"" ,ריבית
"עקום"ריבית
הקודם",
הריבית",
"עקוםהריבית
","4%עקום
" ,"4%עקום הריבית",
המדד הצפוי"" ,שנה
שינוי"שנה
הצפוי",
"שיעור
המדד
סיכון",
חסרתשינוי
חסרת סיכון"" ,שיעור
"תוצאת מאזן הקרן לפי
הקרן לפי
הקרן",
מאזן
מאזן
"תוצאת
"תוצאת
הקרן",
קודמת",
קודמת"" ,תוצאת מאזן
בשיעור לפי ריבית בשיעור
מאזן הקרן
ריבית
"תוצאת
הקרן לפי
הריבית",
עקום מאזן
עקום הריבית"" ,תוצאת
כהגדרתם בסעיף 78טו(1ט);
בסעיף78-טו(1ט);
כהגדרתםמס' "33
 "4%ו"תיקון
של  "4%ו"תיקון מס'של- "33
כהגדרתו בסעיף 78ב;
78ב;
בסעיף -
"מאזן הקרן"
"מאזן הקרן"  -כהגדרתו
שאינה בהסדר ,למעט:
למעט:
ותיקה
בהסדר,
נכסי קרן
שאינה
ותיקה סך
סחירים" -
נכסי קרן
"נכסים
"נכסים סחירים"  -סך
שמנפיקה מדינת ישראל
סחירהישראל
בלתימדינת
שמנפיקה
איגרת חוב
בלתי סחירה
( )1איגרת חוב ()1
חוק מילווה המדינה,
המדינה,
בהסדר ,לפי
שאינהמילווה
לפי חוק
ותיקה
בהסדר,
לקרן ותיקה שאינהלקרן
התשל"ט;41979-
התשל"ט;41979-


משלמת לקרן מתקציב
שהממשלהמתקציב
משלמת לקרן
סכומים
שהממשלה
()2
( )2סכומים
המדינה;
המדינה;
לפילהעברה לאחר לפי
ניתנים
לאחר
שאינם
להעברה
אחרים
ניתנים
נכסים
שאינם
( )3נכסים אחרים()3
דין או הסכם;
דין או הסכם;

4
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"הסכום המצטבר" ,בשנה מסוימת  -הסכום מתוך כרית
הביטחון של קרן ותיקה שאינה בהסדר ,המתקבל
מצירוף של הסכומים כאמור בפסקאות ( )1עד ( )4של
סעיף 78כב(ד) ,כפי שחושבו באותה שנה; ואולם לגבי
השנים שקדמו לשנת  2012יהיה הסכום המצטבר ;0 -
"עודף אקטוארי"" ,גירעון אקטוארי" ו"איזון אקטוארי"  -הפרש
חיובי או שלילי או איזון ,לפי העניין ,בין כלל נכסי הקרן
הוותיקה שאינה בהסדר לבין כלל התחייבויות הקרן,
כפי שנקבע במאזן הקרן; ואולם -
( )1לעניין חישוב גירעון אקטוארי בתוצאת מאזן הקרן
בשל שנה מסוימת ,לפי סעיף 78כב(ד) ,יחושב הגירעון
כאמור כבעל ערך חיובי;
( )2לעניין חישוב עודף אקטוארי בתוצאת מאזן הקרן
בשל שנה מסוימת ,לפי סעיף 78כב(ד) ,יחושב העודף
כאמור כבעל ערך שלילי;
"שיעור הכרית"  -היחס שבין הסכום כאמור בפסקה ()1
שלהלן לסכום כאמור בפסקה ( )2שלהלן:
()1

הסכום שנקבע לקרן בתוספת ראשונה ב';

( )2ההפרש שבין ערך התחייבויות הקרן לפי מאזן
הקרן לשנת  2011שחושבו בהתאם לעקום הריבית ,לבין
ערך התחייבויות הקרן לפי אותו מאזן ,כשהן מחושבות
לפי שיעור ריבית של ;4%
"שיעור השפעת השינויים בתקנון"  -היחס שבין הסכום
כאמור בפסקה ( )1שלהלן לסכום כאמור בפסקה ()2
שלהלן:
( )1ההפרש שבין ערך התחייבויות הקרן לפי מאזן
הקרן לשנת  2011לבין ערך התחייבויות הקרן לפי אותו
מאזן אילו היה מתוקן תקנון הקרן לפי האמור בסעיף
78כב(א)( )1עד ( )4באותו מועד;
()2

ערך התחייבויות הקרן לפי מאזן הקרן לשנת ;2011

"שיעור ריבית רעיוני לשנת  - "2011שיעור ריבית רעיוני ,אשר
תוצאת חישוב ערך התחייבויות הקרן במאזן הקרן
לשנת  2011לפיו זהה לתוצאת חישוב ערך התחייבויות
הקרן כפי שהופיעה במאזן הקרן לשנת ;2011
"השנה הקובעת"  -השנה שבה הופחתו התחייבויות הקרן
בשיעור השפעת השינויים בתקנון כאמור בסעיף
78כב(א);
"שנת חישוב"  -שנה מסוימת ,החל בשנת ;2012
"תקרת כרית מעודכנת"  -הנמוך מבין אלה:
( )1שיעור הכרית כשהוא מוכפל בהפרש שבין ערך
התחייבויות הקרן לפי מאזן הקרן בשל השנה שקדמה
לשנה הקובעת כשהוא מחושב לפי שיעור ריבית רעיוני
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הקרןהקרן לפי מאזן הקרן
התחייבויות
ערך לפי מאזן
וביןהקרן
התחייבויות
לשנת  2011ובין ערךלשנת 2011
לפיכשהוא מחושב לפי
הקובעת
מחושב
לשנה
כשהוא
שקדמה
הקובעת
השנה
לשנה
בשל השנה שקדמהבשל
שיעור ריבית של ;4%
שיעור ריבית של ;4%
תוספת ראשונה ב',
לפי ב',
ראשונה
תוספת לקרן
לפי שנקבע
הסכום
( )2לקרן
( )2הסכום שנקבע
שלפיו חושב מאזן הקרן
מאזן הקרן
חושבהמדד
שלפיושינוי
המדדשיעור
בתוספת
בתוספת שיעור שינוי
הקובעת לעומת מדד חודש
מדד חודש
לשנה
לעומת
שקדמה
הקובעת
השנה
לשנה
בשל השנה שקדמהבשל
דצמבר .2011
דצמבר .2011
כרית ביטחון לקרן
ותיקה שאינה
בהסדר

ביטחון לקרן
כרית
יועברו כספים מתקציב
מתקציב
בהסדר
כספים
שאינה
ותיקהיועברו
בהסדר
לקרן
שאינה
ותיקה (א)
לקרן 78כב.
78כב( .א)
ותיקה שאינה
בסעיף זה (בפרק זה -
המפורטיםזה -
לתנאים זה (בפרק
המפורטים בסעיף
המדינה ,בכפוף
בהסדר המדינה ,בכפוף לתנאים
שלובלבד שתקנונה של
בהסדר),
שתקנונה
שאינה
ובלבד
ותיקה
בהסדר),
שאינה לקרן
ותיקה ביטחון
כרית ביטחון לקרן כרית
הפחתת התחייבויות
התחייבויות
הפחתתלהלן ,לשם
לשםלמפורט
בהתאם
תוקןלהלן,
למפורט
הקרן תוקן בהתאם הקרן
הממונה ,מראש ובכתב,
מאתובכתב,
מראש
אישור
הממונה,
מאתשניתן
לאחר
אישור
הקרן ,לאחר שניתןהקרן,
לתיקון כאמור:
לתיקון כאמור:

זקנה מהקרן לא יפחת
יפחת
קצבת
מהקרן לא
זקנהלקבלת
הזכאות
קצבת
לקבלתגיל
( )1גיל הזכאות ()1
א' ,לפי מין המבוטח
המבוטח
בתוספתמיןראשונה
כאמור א' ,לפי
מהגילראשונה
מהגיל כאמור בתוספת
הזכאות לקבלת קצבת
קצבת
לקבלתגיל
(בסעיף זה -
לידתוהזכאות
וחודש -גיל
וחודש לידתו (בסעיף זה
זקנה);
זקנה);
כמשמעותו בחוק גיל פרישה
הפרישה גיל פרישה
כמשמעותו בחוק
הפרישה אם גיל
()2
( )2אם גיל
יועלהקצבת זקנה ,יועלה
לקבלת
זקנה,
הזכאות
גילקצבת
לקבלת
יועלה מעל
יועלה מעל גיל הזכאות
מהקרן;קצבת זקנה מהקרן;
זקנהלקבלת
הזכאות
קצבת
לקבלתגיל
בהתאמה
בהתאמה גיל הזכאות
לקבלה למי שביקש לקבלה
שתשולם מהקרן
למי שביקש
הזקנה
מהקרן
קצבת
שתשולם
( )3קצבת הזקנה ()3
תופחתקצבת זקנה תופחת
זקנהלקבלת
הזכאות
לגילקצבת
לקבלת
הזכאותהגיעו
לפני הגיעו לגיל לפני
לפי חישוב אקטוארי
אקטוארי
בתקנון הקרן
שייקבע חישוב
בשיעורהקרן לפי
בשיעור שייקבע בתקנון
כאמור לא תגדיל את
תגדיל את
הפרישה
הקדמתלא
כי כאמור
הפרישה
שיבטיח כי הקדמתשיבטיח
התחייבויות הקרן; התחייבויות הקרן;
הקרן לפי תקנונה ,בין
תקנונה ,בין
שמשלמת
תשלוםלפי
שמשלמת הקרן
( )4מכל תשלום ( )4מכל
חד־פעמי ,תנכה הקרן,
הקרן,
תשלום
שהואתנכה
חד־פעמי,
קצבה ובין
שהואתשלום
שהוא קצבה ובין שהוא
את השיעורים האלה:
האלה:
הפחות,
השיעורים
לכל הפחות ,את לכל
בשנה הקובעת ;¾% -
(א) בשנה הקובעת(א);¾% -
שלאחר השנה הקובעת -
הקובעת -
הראשונה
בשנההשנה
(ב) שלאחר
(ב) בשנה הראשונה
;1%
;1%
שלאחר השנה הקובעת -
הקובעת -
השנייה
בשנההשנה
(ג) בשנה השנייה(ג)שלאחר
;1½%
;1½%
שלאחר השנה הקובעת,
הקובעת,
השלישית
מהשנההשנה
השלישית שלאחר
(ד)
(ד) מהשנה
ואילך .1¾% -
ואילך .1¾% -
לתקןשאינה בהסדר לתקן
ותיקה
בהסדר
שאינהלקרן
ותיקה לאשר
הממונה רשאי
(ב) הממונה רשאי(ב)לאשר לקרן
שגיל הזכאות לקבלת
לקבלת
לאחר
הזכאות
שייקבע בו כי
לאחר שגיל
תקנונה ,כך
שייקבע בו כי
את תקנונה ,כך את
(א)( )1או (,)2
לסעיף קטן 
בהתאםאו (,)2
(א)()1
קטן 
הועלה
לסעיף
מהקרן
בהתאם
הועלהזקנה
קצבת זקנה מהקרן קצבת
מהקרן המשולמת למי
המשולמת למי
קצבת הזקנה
מהקרן
תוגדל
הזקנה
העניין,
קצבת
לפי העניין ,תוגדללפי
בשיעור מסוים ,ובלבד
כאמור,ובלבד
הזכאותמסוים,
כאמור,גילבשיעור
הזכאותהועלה
שלגביו הועלה גילשלגביו
תמומן באמצעות הפחתת
כאמורהפחתת
באמצעות
מההגדלה
הנובעתתמומן
שהעלות כאמור
שהעלות הנובעת מההגדלה
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התחייבויות אחרות של הקרן ושסך הפחתת התחייבויות הקרן
לאחר תיקוני התקנון כאמור בסעיף קטן (א) ובסעיף קטן זה
יהיה בגובה הפרשי ההתחייבויות בשל העלאת גיל הזכאות
לפחות; לעניין זה" ,הפרשי התחייבויות בשל העלאת גיל
הזכאות"  -ההפרש שבין התחייבויות הקרן בשנה הקובעת
אילולא הועלה גיל הזכאות לקבלת קצבה כאמור בסעיף
קטן (א)( )1או ( ,)2לפי העניין ,לבין התחייבויות הקרן בשנה
הקובעת לאחר העלאת גיל הזכאות כאמור.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,קרן ותיקה שאינה בהסדר
שתיקנה את תקנונה כאמור באותו סעיף קטן אחרי יום י"ח
בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר  )2012תהיה זכאית ,החל בשנה
שקדמה לשנה הקובעת ,לסכום מתוך כרית הביטחון לקרן
שחושב לפי הוראות סעיף קטן (ד) ,ובלבד שתיקנה את תקנונה
כאמור עד תום השנה הקובעת כך שסך התחייבויותיה ,נכון
לתום השנה שקדמה לשנה הקובעת ,הופחת בשיעור השפעת
השינויים בתקנון וניתן אישור הממונה מראש ובכתב לתיקון
התקנון כאמור.
(ד) הסכום מתוך כרית הביטחון של קרן ותיקה שאינה
בהסדר יחושב ,בכל שנת חישוב ,כצירוף של הסכומים
המתקבלים לפי פסקאות ( )1עד ( )5שלהלן ,בניכוי הסכום
כאמור בפסקה ( )6שלהלן ,ובלבד שהסכום המתקבל לאחר
הניכוי כאמור הוא סכום חיובי ,והוא לא יעלה על הסכום
כאמור בפסקה (:)7
()1

הסכום המתקבל מצירוף של כל אלה:
(א) הסכום המצטבר בשנה הקודמת;
(ב) הסכום המתקבל ממכפלת שיעור שינוי
המדד הצפוי בשל שנת החישוב ,בסכום המצטבר
בשנה הקודמת;
(ג) הסכום המתקבל ממכפלת ריבית חסרת
סיכון בשל שנת החישוב ,בסכום המתקבל
מצירוף של הסכומים כאמור בפסקאות משנה
(א) ו–(ב) שבפסקה זו;

( )2הסכום המתקבל ממכפלת הסכום כאמור בפסקת
משנה (א) שלהלן ,בשיעור כאמור בפסקת משנה (ב)
שלהלן:
(א) הסכום המתקבל מצירוף של תוצאת מאזן
הקרן לפי ריבית בשיעור של  4%בשל השנה
הקודמת ,ומכפלת שיעור שינוי המדד הצפוי
בשל שנת החישוב בתוצאת המאזן כאמור;
(ב) ההפרש החיובי או השלילי ,לפי העניין,
שבין ריבית בשיעור של  4%לבין ריבית חסרת
סיכון בשל שנת החישוב;
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השלילי ,לפי העניין ,שבין
העניין ,שבין
החיובי או
השלילי ,לפי
החיובי אוההפרש
()3
( )3ההפרש
שלהלן לסכום כאמור
כאמור
משנה (א)
בפסקתלסכום
כאמורשלהלן
משנה (א)
הסכום
הסכום כאמור בפסקת
בפסקת משנה (ב) שלהלן:
בפסקת משנה (ב) שלהלן:
מצירוף של הסכומים
הסכומים
המתקבל
מצירוף של
המתקבל הסכום
(א)
(א) הסכום
בניכויו–( )2שלהלן ,בניכוי
משנה ()1
שלהלן,
בפסקאות
כאמור( )1ו–()2
כאמור בפסקאות משנה
בפסקת משנה ( )3שלהלן:
כאמורשלהלן:
משנה ()3
הסכום
הסכום כאמור בפסקת
למכפלת  4%בסכום
בסכום
השווה
סכום4%
למכפלת
( )1סכום השווה()1
הנכסיםשל שווי הנכסים
שווימצירוף
המתקבל
המתקבל מצירוף של
הקודמתבשל השנה הקודמת
במאזן הקרן
השנה
הסחירים
הסחירים במאזן הקרן בשל
בשל המדד הצפוי בשל
הצפוישינוי
המדדשיעור
ומכפלת
ומכפלת שיעור שינוי
בשווי הנכסים כאמור;
כאמור;
החישוב
הנכסים
שנת החישוב בשווישנת
( )2סכום השווה ()2
לסך המכפלות של כל
של כל
השווה
המכפלות
לסך סכום
של ,בחלק היחסי של
היחסימדד
בתוספת
בחלק
תקבול
תקבול בתוספת מדד,
 4%ממועד התקבול
התקבול
בשיעור של
ריביתממועד
ריבית בשיעור של 4%
החישוב; לעניין זה" ,תקבול
זה" ,תקבול
שנת
לעניין
החישוב; תום
עד
עד תום שנת
תשלום שהקרן קיבלה
קיבלה
מדד" -
בתוספתשהקרן
בתוספת מדד"  -תשלום
בתוספת מכפלת החלק
החישוב ,החלק
בתוספת מכפלת
בשנת החישוב ,בשנת
שינוי המדד הצפוי בשל
הצפוי בשל
המדד שיעור
היחסי של
היחסי של שיעור שינוי
ממועד התקבול עד תום
החישובעד תום
שנתהתקבול
שנת החישוב ממועד
החישוב ,באותו תקבול;
תקבול;
שנת
שנת החישוב ,באותו
לסך המכפלות של כל
של כל
השווה
המכפלות
לסך סכום
( )3סכום השווה ()3
שלד ,בחלק היחסי של
היחסימד
בתוספת
בחלק
תשלום
תשלום בתוספת מדד,
 4%ממועד התשלום
התשלום
בשיעור של
ריביתממועד
ריבית בשיעור של 4%
"תשלום לעניין זה" ,תשלום
זה,החישוב;
שנת
לעניין
החישוב; תום
עד
עד תום שנת
תשלום שהקרן שילמה
שילמה
מדד" -
בתוספתשהקרן
בתוספת מדד"  -תשלום
בתוספת מכפלת החלק
החישוב ,החלק
בתוספת מכפלת
בשנת החישוב ,בשנת
שינוי המדד הצפוי בשל
הצפוי בשל
המדד שיעור
היחסי של
היחסי של שיעור שינוי
תום התשלום עד תום
ממועד
החישוב עד
שנתהתשלום
שנת החישוב ממועד
החישוב ,באותו תשלום;
תשלום;
שנת
שנת החישוב ,באותו
מצירוף של הסכומים
הסכומים
המתקבל
מצירוף של
המתקבל הסכום
(ב)
(ב) הסכום
בניכויו–( )2שלהלן ,בניכוי
משנה ()1
שלהלן,
בפסקאות
כאמור( )1ו–()2
כאמור בפסקאות משנה
בפסקת משנה ( )3שלהלן:
כאמורשלהלן:
משנה ()3
הסכום
הסכום כאמור בפסקת
למכפלת ריבית חסרת
חסרת
השווה
סכוםריבית
למכפלת
( )1סכום השווה ()1
החישוב ,בסכום המתקבל
המתקבל
שנת
בסכום
החישוב ,בשל
סיכון בשל שנת סיכון
הנכסים הסחירים במאזן
שוויבמאזן
הסחירים
מצירוף של
מצירוף של שווי הנכסים
הקודמת ומכפלת שיעור
השנהשיעור
ומכפלת
הקודמתשל
הקרן של השנה הקרן
החישובבשל שנת החישוב
המדד הצפוי
בשל שנת
שינוי המדד הצפוישינוי
בשווי הנכסים כאמור;
בשווי הנכסים כאמור;
לסך המכפלות של כל
של כל
השווה
המכפלות
לסך סכום
( )2סכום השווה ()2

בפסקה
בפסקה כהגדרתו
בתוספת מדד
כהגדרתו
תקבול
תקבול בתוספת מדד
היחסי של ריבית חסרת
בחלק חסרת
(()3א)( ,)2ריבית
(()3א)( ,)2בחלק היחסי של
החישוב ממועד התקבול
התקבול
שנת
ממועד
החישוב בשל
סיכון בשל שנת סיכון
החישוב; תום שנת החישוב;
עד
עד תום שנת
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( )3סכום השווה לסך המכפלות של כל

בפסקה
תשלום בתוספת מדד כהגדרתו
(()3א)( ,)3בחלק היחסי של ריבית חסרת
סיכון בשל שנת החישוב ממועד התשלום
עד תום שנת החישוב;
( )4ההפרש החיובי או השלילי ,לפי העניין ,שבין
השפעת התשואה לפי עקום הריבית בשל שנת החישוב
לבין השפעת התשואה לפי  4%בשל שנת החישוב,
בניכוי הסכום כאמור בפסקה (;)3
( )5ההפרש החיובי או השלילי ,לפי העניין ,שבין
הסכום כאמור בפסקת משנה (א) שלהלן לסכום כאמור
בפסקת משנה (ב) שלהלן:
(א) תוצאת מאזן הקרן בשל שנת החישוב ,לפי
עקום הריבית;
(ב) תוצאת מאזן הקרן בשל שנת החישוב ,לפי
ריבית בשיעור של ;4%
( )6סכום השווה לצירוף של הסכומים מתוך כרית
הביטחון לקרן הוותיקה שאינה בהסדר ,שהועברו
לאותה קרן לפי סעיף זה ,בתקופה שמיום תחילתו של
תיקון מס'  33עד תום שנת החישוב ,בתוספת שיעור
שינוי המדד הצפוי ובתוספת ריבית חסרת סיכון ,והכול
בשל כל שנה ממועד תשלום כל אחד מהסכומים
כאמור עד תום שנת החישוב;
( )7הסכום הנמוך מבין אלה:

(ה)

(א) הסכום המרבי כאמור בסעיף קטן (ה) או (ו),
לפי העניין;
(ב) הגירעון האקטוארי במאזן הקרן ,ואם אין
גירעון אקטוארי  ;0 -לעניין חישוב הגירעון
כאמור לא ייחשבו כנכסי הקרן כספים המגיעים
לה לפי סעיף זה.
( )1הסכום המרבי של כרית הביטחון לקרן ותיקה
שאינה בהסדר שתיקנה את תקנונה עד ליום י"ח בטבת
התשע"ג ( 31בדצמבר  )2012יהיה ,בכל שנת חישוב החל
מהשנה הקובעת ,הסכום כאמור בפסקת משנה (א)
שלהלן ,בניכוי הסכום כאמור בפסקת משנה (ב) שלהלן:
(א) הסכום שנקבע לקרן בתוספת ראשונה ב',
בתוספת שיעור שינוי המדד שלפיו חושב מאזן
הקרן בשל שנת החישוב לעומת מדד חודש
דצמבר  2011ובתוספת ריבית בשיעור של 3.48%
לשנה בשל התקופה שמחודש ינואר  2012עד
תום שנת החישוב;
(ב) סך הסכומים שהועברו לקרן מתוך כרית
הביטחון שלה לפי סעיף זה ,בתקופה שמיום
תחילתו של תיקון מס'  33עד תום שנת החישוב,
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המדד שלפיו חושב מאזן
חושב מאזן
שלפיושינוי
המדדשיעור
בתוספת
בתוספת שיעור שינוי
לעומת מדד החודש
החודש
החישוב
שנתמדד
לעומת
החישובבשל
הקרן בשל שנת הקרן
מהסכומים כאמור ובתוספת
אחד ובתוספת
כאמור
מהסכומיםכל
שבו שולם כל אחד שבו שולם
לשנה בשל התקופה
התקופה
בשל 3.48%
בשיעור של
 3.48%לשנה
ריבית בשיעור של ריבית
החישוב .תום שנת החישוב.
התשלום עד
שממועדשנת
שממועד התשלום עד תום
הביטחון לקרן ותיקה
ותיקה
כרית
לקרן
הביטחוןשל
הסכום המרבי
()2של כרית
( )2הסכום המרבי
תקנונה לאחר יום י"ח
יום י"ח
לאחראת
שתיקנה
תקנונה
בהסדר
שאינהאת
שאינה בהסדר שתיקנה
 )2012יהיה ,בכל שנת
בדצמבר שנת
יהיה ,בכל
31()2012
התשע"ג
בדצמבר
בטבת התשע"ג (31בטבת
לשנה הקובעת כאמור
שקדמהכאמור
הקובעת
בשנה
לשנה
החל
שקדמה
חישוב החל בשנהחישוב
בפסקת משנה (א) שלהלן,
כאמורשלהלן,
משנה (א)
הסכום
בפסקת
קטן (ג),
כאמור
בסעיף
בסעיף קטן (ג) ,הסכום
בפסקת משנה (ב) שלהלן:
כאמורשלהלן:
משנה (ב)
הסכום
בפסקת
בניכוי
בניכוי הסכום כאמור
בתוספת שיעור שינוי
שינוי
מעודכנת
כריתשיעור
בתוספת
תקרת
מעודכנת
(א) תקרת כרית (א)
הקרן בשל שנת החישוב
החישוב
שנתמאזן
חושב
בשל
שלפיו
המדדהקרן
המדד שלפיו חושב מאזן
מאזן הקרן בשל השנה
השנה
חושב
בשל
שלפיו
המדדהקרן
חושב מאזן
לעומת המדד שלפיולעומת
ובתוספת ריבית בשיעור
בשיעור
הקובעת
לשנה ריבית
ובתוספת
שקדמה
שקדמה לשנה הקובעת
התקופה שמחודש ינואר
שמחודש ינואר
התקופהלשנה בשל
בשל 3.48%
של  3.48%לשנה של
עד תום שנת החישוב;
החישוב;
הקובעת
השנהשנת
של תום
של השנה הקובעת עד
שהועברו לקרן מתוך כרית
מתוך כרית
הסכומים
שהועברו לקרן
(ב) סך הסכומים (ב) סך
שמהשנה בתקופה שמהשנה
לפי סעיף זה,
בתקופה
זה ,שלה
הביטחון
הביטחון שלה לפי סעיף
החישוב,תום שנת החישוב,
הקובעת עד
לשנהשנת
עד תום
שקדמה
שקדמה לשנה הקובעת
המדד שלפיו חושב מאזן
חושב מאזן
שלפיושינוי
המדדשיעור
בתוספת
בתוספת שיעור שינוי
לעומת מדד החודש
החודש
החישוב
שנתמדד
לעומת
החישובבשל
הקרן בשל שנת הקרן
מהסכומים כאמור ,ובתוספת
אחד ובתוספת
כאמור,
מהסכומיםכל
שבו שולם כל אחד שבו שולם
לשנה בשל התקופה
התקופה
בשל 3.48%
בשיעור של
 3.48%לשנה
ריבית בשיעור של ריבית
החישוב .תום שנת החישוב.
התשלום עד
שממועדשנת
שממועד התשלום עד תום
(ו)

האמור בסעיף קטן (ה) -
אף (ה) -
עלקטן
על אף האמור(ו)בסעיף
ותיקה שאינה בהסדר
בהסדר
שאינהלקרן
ממשלתי
ותיקה
לקרןסיוע
ממשלתיניתן
( )1ניתן סיוע ()1
ונוסף על הסיוע שניתן
שניתן
הסיועזה,
הקבוע בפרק
ונוסף על
הסיוע
בפרק זה,
נוסף על
נוסף על הסיוע הקבוע
מהסכום ,33יופחת מהסכום
תיקון מס'
יופחת
תחילתו של
תיקון מס' ,33
לקרן ערב
לקרן ערב תחילתו של
סכום הסיוע הממשלתי
הממשלתי
קטן (ה)
הסיוע
בסעיף
סכום
כאמור
קטן (ה)
המרבי
המרבי כאמור בסעיף
זכויות העמיתים בקרן
בקרן
ייפגעו
העמיתים
ובלבד שלא
ייפגעור ,זכויות
שלא כאמו
הנוסף כאמור ,ובלבדהנוסף
הסיוע הממשלתי הנוסף,
מתןהנוסף,
הממשלתי
שהיו ערב
הסיוע
מתןכפי
האמורה
האמורה כפי שהיו ערב
עקב ההפחתה כאמור;
עקב ההפחתה כאמור;
שבין הסכום כאמור
כאמור
הסכוםהיחס
שביןחישוב
בשנת
היחס
חישובעלה
( )2עלה בשנת ()2
לפי העניין ,לבין סך
(()2א) ,סך
העניין ,לבין
(ה)(()1א) או
(()2א) ,לפי
בסעיף קטן
בסעיף קטן (ה)(()1א) או
הסכום ,11.8%יהיה הסכום
קרן על
יהיה
אותה
,11.8%
ההתחייבויות של
ההתחייבויות של אותה קרן על
בשל אותה קרן ,בשל
הביטחון של
אותה קרן,
כרית
שלשל
הביטחון
המרבי של כרית המרבי
למכפלה של  11.8%בסך
 11.8%בסך
השווה
סכום של
למכפלה
השווהשנה,
אותה שנה ,סכום אותה
שנקבעו במאזן הקרן
הקרן
במאזןכפי
אותה קרן
שנקבעו
כפי של
ההתחייבויות
ההתחייבויות של אותה קרן
שהסכום המרבי של כרית
ובלבדשל כרית
החישוב,המרבי
שהסכום
שנת
ובלבד
בשל שנת החישוב,בשל
מהסכוםזו לא יפחת מהסכום
לפי פסקה
יפחת
לאקרן
אותה
פסקה זו
הביטחון של
הביטחון של אותה קרן לפי
מצירוף של שניים אלה:
המתקבל אלה:
המתקבל מצירוף של שניים
(בפסקה זו  -הסכום
הסכום
מבין -אלה
(בפסקה זו
אלה הגבוה
(א) הגבוה מבין (א)
המנוצל):
המנוצל):
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( )1הסכום מתוך כרית הביטחון של
הקרן הוותיקה שאינה בהסדר ,שחושב לפי
סעיף קטן (ד) לאותה קרן ,בשנה הקודמת,
בתוספת שיעור שינוי המדד הצפוי בשל
שנת החישוב ובתוספת ריבית חסרת סיכון
בשל שנת החישוב;
( )2הסכום המצטבר בשנת החישוב ,או
הסכום המרבי בשנה הקודמת בתוספת
מדד וריבית ,לפי הנמוך; לעניין זה,
"הסכום המרבי בשנה הקודמת בתוספת
מדד וריבית"  -הסכום המרבי של כרית
הביטחון של הקרן הוותיקה שאינה
בהסדר ,כפי שחושב בשנה הקודמת לפי
סעיף קטן (ה)( )1או ( ,)2או לפי סעיף קטן
זה ,לפי העניין ,בתוספת שיעור שינוי
המדד שלפיו חושב מאזן הקרן בשל שנת
החישוב לעומת המדד שלפיו חושב מאזן
הקרן בשל השנה הקודמת ובתוספת ריבית
בשיעור של  3.48%בשל שנת החישוב;
(ב) ההפרש שבין הסכום המרבי בשנה
הקודמת בתוספת מדד וריבית ,לבין הסכום
המנוצל ,כשההפרש האמור מוכפל ב־11.8%
מסך ההתחייבויות של הקרן כפי שנקבע במאזן
הקרן בשל שנת החישוב ומחולק בסכום המרבי
בשנה הקודמת בתוספת מדד וריבית; לעניין זה,
"הסכום המרבי בשנה הקודמת בתוספת מדד
וריבית"  -כהגדרתו בפסקת משנה (א)(;)2
( )3שר האוצר ,באישור ועדת העבודה הרווחה
והבריאות של הכנסת ,רשאי לקבוע כי לעניין סעיף זה
יראו קרן ותיקה שאינה בהסדר ,שתיקנה את תקנונה
עד ליום י"ג בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר  ,)2017כאילו
תיקנה את תקנונה עד ליום י"ח בטבת התשע"ג (31
בדצמבר  ,)2012במגבלות ובתנאים שיקבע ,לרבות
לעניין הפחתת התחייבויות של הקרן.
(ז) כספים מכרית הביטחון של קרן ותיקה שאינה בהסדר
יועברו לאותה קרן ,רק לאחר שאזלו כל נכסיה ,בכפוף
להוראות סעיף קטן (ח) ,ובהתאם להוראות הממונה לעניין
אופן העברת הכספים ,אם ניתנו; לעניין סעיף קטן זה לא
ייחשבו כנכסי הקרן כספים המגיעים לה לפי סעיף זה.
(ח) לא יועברו כספים מכרית הביטחון לקרן ותיקה שאינה
בהסדר בסכום העולה על הסכום הנדרש לקרן לשם תשלום
התחייבויותיה.
(ט) על אף האמור בהוראות מנגנון האיזון האקטוארי
שנקבעו בתקנון קרן ותיקה שאינה בהסדר ,בשנת חישוב שבה
נוצר עודף אקטוארי באותה קרן ,לא ייחשבו כספים המגיעים

358

 םיקוחה רפס רפסב  2599,םיקוחה רפסיקוחה רפס

המנגנון כאמור ,כנכסי
הוראותכנכסי
לענייןכאמור,
המנגנון
הוראותזה,
לפי סעיף
לעניין
לקרן לפי סעיף זה,לקרן
אקטוארי לאחר שהופחתו
שהופחתו
עודף
לאחר
אקטואריבקרן
עודףאם נוצר
ואולם
בקרן
הקרן;
הקרן; ואולם אם נוצר
האיזון האקטוארי כאמור
מנגנון כאמור
האקטוארי
האיזון בשל
העמיתים בקרן
בשל מנגנון
זכויות
זכויות העמיתים בקרן
(בסעיף קטן זה  -הפחתת
הפחתת
מס'33-
תיקון זה
(בסעיף קטן
תחילתו של
יוםמס' 33
תיקון
לאחר
לאחר יום תחילתו של
כנכסילפי סעיף זה כנכסי
זה לקרן
המגיעים
לפי סעיף
כספים
ייחשבולקרן
המגיעים
זכויות),
זכויות) ,ייחשבו כספים
לסכום הנמוך מבין אלה:
מבין אלה:
הקרן עד
הקרן עד לסכום הנמוך
אלה :ממכפלת שני אלה:
המתקבל
ממכפלת שני
המתקבל הסכום
()1
הסכום

()1

במאזןשהן מופיעות במאזן
הקרן כפי
מופיעות
התחייבויות
הקרן כפי שהן
(א) התחייבויות (א)
הוצג העודף האקטוארי;
האקטוארי;
הקרן שבו
הקרן שבו הוצג העודף
הזכויות ,כשהוא מחולק
הפחתת מחולק
שיעור כשהוא
(ב) הזכויות,
(ב) שיעור הפחתת
שיעורהחיובי שבין שיעור
מההפרש
המתקבלשבין
מההפרש החיובי
בשיעור המתקבל בשיעור
הפחתת הזכויות ו־;1
הפחתת הזכויות ו־;1
הביטחון של הקרן לפי
הקרן לפי
של כרית
הביטחון של
הסכום המרבי
( )2הסכום המרבי()2של כרית
העניין ".עד (ו) ,לפי העניין".
קטנים (ד)
סעיפיםלפי
סעיפים קטנים (ד) עד (ו),
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
הראשונה
העיקרי
התוספת
הראשונה לחוק
 .13אחרי
תוספתהתוספת
הוספת אחרי
.13
ראשונה א'
ותוספת ראשונה ב'

תוספת ראשונה
"תוספת ראשונה" א'

א'

הוספת תוספת
ראשונה א'
ותוספת ראשונה ב'

(סעיף 78כב(א)(( ))1סעיף 78כב(א)())1
חלק א'

חלק א'

קצבת זקנה לגבי גבר
לקבלתגבר
זקנה לגבי
הזכאות
קצבת
גיל הזכאות לקבלתגיל
חודש לידה

לקבלת קצבת זקנה (בשנים)
(בשנים)
הזכאות
קצבת זקנה
חודש לידה גיל הזכאות לקבלת גיל

עד דצמבר  1948עד דצמבר 1948

65

ינואר עד מאי 1949
ינואר עד מאי 1949

 65ו– 4חודשים  65ו– 4חודשים

65

 1949עד ינואר  65 1950ו– 8חודשים  65ו– 8חודשים
1950
יוני  1949עד ינואריוני
1950עד ספטמבר 661950
פברואר
פברואר עד ספטמבר

66

 1951ו– 4חודשים  66ו– 4חודשים
 19501951עד מאי 66
אוקטובר
אוקטובר  1950עד מאי
 1951עד ינואר  66 1952ו– 8חודשים  66ו– 8חודשים
1952
יוני  1951עד ינואריוני
פברואר  1952ואילך
פברואר  1952ואילך

לגב3ר ,כאמור בסעיף  3לחוק
בסעיף
הפרישה
גיל הפרישה לגבר,גילכאמור
לחוק גיל פרישה גיל פרישה

חלק ב'

חלק ב'

קצבת זקנה לגבי אישה
לקבלתאישה
זקנה לגבי
הזכאות
קצבת
גיל הזכאות לקבלתגיל
חודש לידה

לקבלת קצבת זקנה (בשנים)
(בשנים)
הזכאות
קצבת זקנה
חודש לידה גיל הזכאות לקבלת גיל

60

עד דצמבר  1953עד דצמבר 1953

60

ינואר עד מאי 1954
ינואר עד מאי 1954

 60ו– 4חודשים  60ו– 4חודשים

 1954עד ינואר  60 1955ו– 8חודשים  60ו– 8חודשים
1955
יוני  1954עד ינואריוני
1955עד ספטמבר 611955
פברואר
פברואר עד ספטמבר

61

 1956ו– 4חודשים  61ו– 4חודשים
אוקטובר  1955עד מאי
 19551956עד מאי 61
אוקטובר
 1956עד ינואר  61 1957ו– 8חודשים  61ו– 8חודשים
1957
יוני  1956עד ינואריוני
1957עד ספטמבר 621957
פברואר
פברואר עד ספטמבר
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גיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה (בשנים)

חודש לידה

אוקטובר  1957עד מאי 1958

גיל הפרישה לאישה שנולדה בחודשים
ינואר עד אוגוסט  ,1955כאמור בחלק ב'
בתוספת לחוק גיל פרישה

יוני  1958עד ינואר 1959

גיל הפרישה לאישה שנולדה בחודשים
ספטמבר  1955עד אפריל  ,1956כאמור
בחלק ב' בתוספת לחוק גיל פרישה

פברואר עד ספטמבר 1959

גיל הפרישה לאישה שנולדה בחודשים
מאי עד דצמבר  1956כאמור בחלק ב'
בתוספת לחוק גיל פרישה

אוקטובר  1959עד מאי 1960

גיל הפרישה לאישה שנולדה בחודשים
ינואר עד אוגוסט  ,1957כאמור בחלק ב'
בתוספת לחוק גיל פרישה

יוני  1960עד ינואר 1961

גיל הפרישה לאישה שנולדה בחודשים
ספטמבר  1957עד אפריל  ,1958כאמור
בחלק ב' בתוספת לחוק גיל פרישה

פברואר  1961ואילך

גיל הפרישה לאישה כאמור בסעיף 3
לחוק גיל פרישה

תוספת ראשונה ב'
(סעיף 78כא ,סעיף 78כב(ה)(()1א))
הביטחון

תקרת כרית
(במיליוני שקלים חדשים)

שם הקרן

גילעד גמלאות לעובדים דתיים

520

יוזמה קרן פנסיה לעצמאים

119

מגן קרן פנסיה ותיקה

28

קרן פנסיה יסוד "עמית"

87

עתידית קופת פנסיה

68

קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי
הסוכנות היהודית לא"י

144

קרן גמלאות של חברי "דן"

95

קרן גמלאות של עורכי דין בישראל

45

קרן הפנסיה ה.ע.ל

821

עתודות קרן פנסיה ותיקה

."573

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה

משה כחלון
שר האוצר

י ו ל י י ו א ל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת
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