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הורחבה זכות הערעור על החלטת רופא הקרן גם ) ג(ק " בס– רופא הקרן 44סעיף  .50

במסגרת השינוי נתנה זכות לערעור גם . לחברה ולא רק לעמית כפי שהיה קבוע קודם

 . לחברה בנוסף לזכותו הקיימת לערעור של העמית

הוספה הבהרה ביחס למרכיבים ) ב(ק "בס – החלטת הועדה הרפואית 47סעיף .51

  . פואית במקרה בו הוכחה נכות העמיתוהנתונים אותם תכלול החלטת הועדה הר

  הוראות כלליות בקשר לתשלומי הפנסיות: 'פרק י

למרות : "  נמחקה הסיפא החל מהמילים–הגשת בקשה לקבלת פנסיה ) ג(52סעיף  .52

במסגרת השינוי צומצמה חלופה של החזר התשלומים לעמית ...". האמור בסעיף זה

זר תשלומים לעמית בצירוף הפרשי הותרה על כנה חלופת הח. בצירוף תשואת הקרן

 . ריבית והצמדה

" הנכה:"המילה , )ג (–ו ) ב(, )א(ק " בס– זכות לקבלת תשלומים לפי דין 53סעיף  .53

 .  השינוי הנו טעות סופר שנפלה בעת כתיבת התקנון".העמית:"הוחלפה במילה 

  באפון שמבהיר את לוחות הזמנים  נוסח הסעיף שונה– עדכון הפנסיה 57סעיף  .54

  . לביצוע עדכון הפנסיות של מקבלי הפנסיה

השינוי הנו ". לעמית"נמחקה  המילה ) ג(ק " בס– שלילת הזכות לפנסיה 59סעיף  .55

 . תיקון טעות סופר

  

  משיכת כספים: 'פרק יא

משיכת כספי :"ל" משיכת כספי העמית:" הכותרת לסעיף שונתה מ- 61סעיף  .56

 . תגמולים



באופן שבו הובהרה  נוסח הסעיף שונה ,)א(ק "סב -משיכת כספי תגמולים  61סעיף  .57

זכאותו של העמית למשיכת כספי תגמולים שהופקדו עבורו על ידי מעסיק מסוים 

במסגרת . בכפוף להמצאת אישור אותו המעסיק על הפסקת יחסי עובד מעביד ביניהם

השינוי נקבע מנגנון המאפשר משיכת כספים בהתאמה למעסיק ספציפי אשר במועד 

כה הופסקו יחסי עובד ומעביד ביניהם בשונה מן המנגנון שהיה קבוע קודם המשי

 . שלא הבחין בין תקופות עבודה אצל מעסיקים שונים

נוסח הסעיף שונה בין היתר באופן , )ג(ק "סב -  משיכת כספי תגמולים61סעיף  .58

  ".יד"נמחקה נוסחת ערכי פדיון שהיתה מפורטת בנספח ש

. נוסח הסעיף שונה, ) ד(ק " בס– פיצויים משיכת כספי  -תחת כותרת משנה  61סעיף  .59

בשורה השניה ". שישולם:"הוחלפה במילה" שיוחזר:"בשורה הראשונה המילה 

לסעיף זה הוחלפו ) 2(ק "בס, כמו כן". ושהודיע על כך לקרן: "הוספו המילים

יתרת :" במילים" יד לתקנון זה"נוסחת ערי הפדיון במפורטת בנספח : "המילים

לסעיף ) 2(ק "בפסקה שלאחר ס, בנוסף. זכאות הצבורה של העמית בחשבונו בקרןה

" לתקנון זה" יד"לפי נוסחת ערכי הפדיון המפורטת בנספח : "זה הוחלפו המילים

 ". לעמית על פי הוראות תקנון זה: "במילים

נמחקו הגדרות ) ה(ק " בס–פיצויים משיכת כספי  -תחת כותרת משנה  61סעיף  .60

ם שובמקום פירוט ההגדרות נר" סייג לזכאות "–ו "  זכאות ללא תנאי" :המונחים

  ". כהגדרתה בהסדר התחיקתי: בכל אחת מהן 

בשורה .  נוסח הסעיף שונה– תשלום כספים למוטבים או יורשים על פי דין 62סעיף  .61

לפי :" נמחקו המילים, כן כמו ."ישולמו: " הוחלפה ב" יוחזרו:"הראשונה  המילה

 ". יד"ך פדיון המפורטת בנספח נוסחת ער

  

 עזיבת העבודה : 'פרק יב

 ". והעמית" בכותרת הסעיף נמחקה המילה  -  66סעיף  .62

נמחקו ובמקומם ) ג(עד ) א( כל הסעיפים הקטנים – החזרת כספי המעסיק 66סעיף  .63

 תתבצע בהתאם לתקנון ולהוראות ,ככל שתבוצע, החזרת הכספים למעסיק: " יירשם

 . "ההסדר התחיקתי

  

  נספחים

הוספה המילה " חושבו:"אחרי המילה , בפתיח לנספחים בשורה הראשונה .64

 ". והוצגו:"

מסלול פנסיה  –) 5)(א (28סעיף פועל יוצא של ביטול כ – 1 ה1 ד1 ג1נמחקו הנספחים ב .65

 . לעמית עובד מיוחד

 . נמחק נספח יד העוסק בערכי פדיון כתוצאה מביטול נוסחת ערכי פדיון .66


