
  

 

   
 

בדבלמסייעמרחוהינוללעיטרהמפודעהמי      

כנו מעת לעת דם ולהנחיות הממשלה, כפי שיעוטיילוונם הרקתי, התקנוניר התחיאות ההסדרף להול כפור לעיהאמו 
ל אינו מהווה ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ משפטיר לעי האמו  

איתאיתכם גם ברכם גם ברגעיגעים לא שגרתיים לא שגרתייםם
ם, קרים יקימעסי
ד או בחל"ת. דום בביצאים אשר נמם, בין היתר עובדים בלא מעט אתגרידימם עופה בה אתם והעובדים בתקוצאיאנו נמ

ם חיסכון הפנסיוני של העובדיטיות אשר נוגעות ללוונזנו מספר סוגיות רככם ריחיותלנו

 עובדים אשר נמצאים בחל"ת
חיסכון צע הפקדות לבק לם אין חובה על המעסיק אולמעסיחסי עובד ום ימים( מתקייפשה ללא תשלופת החל"ת )חובתקובחל"ת

 .חברה המנהלת את החיסכון הפנסיוניח על כך לדוולק צא בחל"ת, על כל מעסי. במקרה שבו העובד נמהפנסיוני של העובד
ח הדיוואת  רלהעבים רשאים עובדי 10מ-פחות  של םקימעסיוד אחיבמבנה  בממשק חהדיוואת  רויעביויותר  םעובדי 10של  םקימעסי

חסרות  הפקדות לקבלת רישהדמכתב  צאתהומנע ויהעובד  הפקדות אחר מעקב ריסדיזה  דעמיהעברת  המנהלת. חברהלרות ישי
פת החל"ת. במהלך תקו

צא בחל"ת. ד העובד נמדש כל עודי חוח מדווד ליש להקפי

זכויות עובדים בעת הפסקת הפקדות לקרן הפנסיה
יש חשש   ללא הפקדות  רציפות מתארכת, כאשר התקופה העסקה, נפסקות ההפקדות  לחיסכון הפנסיוני . או  בסיום בעת  יציאה לחל"ת
על  הרכיב  אשר  שומר באופן אוטומטי מנגנון  "ארכת ביטוח" כללי, בקרן הפנסיה  קיים בקרן הפנסיה.  באופן לפגיעה בכיסוי הביטוחי
מהיתרה  שנצברה זו עלות  הביטוח מנוכה באופן אוטומטי ממועד ההפקדה האחרונה,  כאשר בתקופה של   5 חודשים הביטוחי לתקופה

בקרן. 
פה תקובחל"ת  םששוהיאו  דתםעבום מקואת  בדושאים חוסכיעל  להקל מנת על שעה* אתרבהוקון תיצע בורונה הקומשבר  בעקבות 

יוני  דשמחוהחל  השעה, אתרהופי להפנסיה.  לקרן ההפקדות דושחיולק מעסיאת צימלזמן והסתגלות  פתתקולהם  ולאפשר כהארו
ם עובדימר, כלום. היועד  שהיה כפי םדשיחו 5ם במקום דשיחו 12ל-ארך יתמטי האוטוח טוהביכת ארמנגנון  השנה, ףלסוועד  2020
ח טוביכת ארמועד  מעט)ל 31.12.2020פני לל יתחישלהם  חטוהביכת ארמועד ופותיהם, לקוהשוטפות  ההפקדות פסקויואו  פסקושהו

ם.דשיחו 12ק זמן של פרמטית לפה אוטוכת התקו(, ייהנו מהאר2020פני יוני ם לשהסתיי
יתרה  בקרן להם שאין םשעובדיכך  החיסכון(, בכירלק והמעסיהעובד  )הפקדות םהתגמוליב כירמתוך  נלקחת חטוהביכת ארעלות  

ם פויים אלה צכה. עובדיארפה שהוחי שלהם לתקוטור על הכיסוי הביאי ולשמומפן עצאוח בטוד את עלויות הביכלו להפקימספקת, יו
.פעולצד לר כיבחוכלו לפוי, ויוכיסוי העלות הצקה לדעה מהחברה המנהלת את קרן הפנסיה על כך שהיתרה בקרן לא מספילקבל הו

בקרן. הזכויות על רלשמומנת  על זמני( ריסק ר)הסדזמני  חטוביכיסוי  אימעצפן אובכוש רלאפשרות  להיות עשויה זה זמן קפרלאחר  
דשי חוכוי בניהאחרונה  פהצוהרההפקדות  פתמתקויותר  לא מקרה כל)ובם שנתייעד  של פהלתקוכוש רלניתן  הזמני רההסדאת  

מטית(. ח האוטוטוכת הביאר

זכויות עובדים שהכנסתם ירדה

התשע"ג-2013גמל(,פותבקוםחייטובים)כיסוייגמל(פות)קוםפיננסייםרותישיעלחקוהפילתקנותזמניקוןתי *
ביןרהסתישלבמקרה.טילוונהרוהתקנוןקתיהתחירההסדאותרהואתףלהחליו/אוצותמלכדיבואיןוצה,ממוםשלדעכמיאוכעובדתיזהדעבמיאותרלאיןו

ל לעיטרהמפודעבמימושהשיהעניין.פילטי,לוונהרהתקנוןו/אוהדיןאותרהוברנהתגל,לעיטרהמפודעהמיביןלטילוונהרהתקנוןו/אוקתיהתחירההסדאותרהו
א על אחריותו הבלעדית של המשתמשהו

26.7.2020אריךכון לתדע נהמי

 שלוחי טוהביהכיסוי קף היגם צא יוכפועל והפנסיוני חיסכון לההפקדות טון קיעם גם ל במקביד דמתמובשכרו, דה ריישחווה עובד 
 עלם שני 5 של חדשה אכשרה פת תקובפני ד לעמועשוי א הובחזרה, יעלה העובד של שכרו אשר כבנוסף, ם. צלהצטמעשוי בקרן 

 .כון השכרהתוספת בעד
  ל-31עד תקפה אשר החדשה* השעה את רהואכשרה? פת תקווללא השכר( דת רייפני )לרי המקוח טוהביכיסוי על ם מרישואיך אז 
 דשחובעד המבוטח מהשכר החל בקרן, המבוטח ם משכריותר או  ב-20% דה רישהכנסתם ם עובדיזה. בנושא גם נוגעת מבר, צבד

 המלאחי טוהביהכיסוי על ר ולשמוההפרש את ם לשלבקש להפנסיה, קרן את שמנהלת חברה לפנות לם כוליילאחריו, או  2020 אר פברו
 .דת השכרריפני ישהיה ל

 םדשיחו 12 עד א היההפרש כישת רלאות הזכפת ותקוהשכר, הפחתת ממועד ם דשיחו 3 בתוך להגיש ניתן הבקשה שאת דעת לחשוב 
 םהסכואת כות לנהפנסיה קרן את שמנהלת מהחברה בקש ליש אות הזכאת ממש לכדי מביניהם. ר הקצ– ההפחתה פת תקועד או 

 צעות החברה המנהלת(.אמאי )גם כן במפן עצאוחי בטוכיסוי ביצע הפקדה לבדש, או לדי חורה ממהיתרה הצבו
 םכיאריבתם בשכרדה רייחוו אה הנרכל שכמי את אתר ותעמיתיה ב בקרקה בדיצע תבהפנסיה קרן את שמנהלת החברה מקרה, כל ב

דות בפניהם.מט את האפשרויות שעוח מכתב שמפרם אלה ישלם. לעמיתיטיילוונהר

ר לשגרה במהרהאחלת כי כולנו נחזופנסיה בע"מ מר שחם גמל וטשולחברת אל




