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 דף מידע לעובד בנושא פנסיה  ) פנסיית חובה( 

 שה חודשי עבודה.יר שחלה חובת ביטוח פנסיוני על כלל העובדים במשק לאח 1.1.2008החל מיום 

בקרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים( יבוטח  פעילעובד שבמועד קבלתו לעבודה יש לו הסדר פנסיוני )מבוטח 

 לאחר הצגת דוח המציג על קופה פעילה. (יום תחילת העבודהמרטרואקטיבית חודשים מתחילת עבודתו ) 3לאחר 

להחליט לאן יועברו הכספים  לכל עובד הזכותסים )קופ"ג( לחוק הפיקוח על שירותיים פיננ 20בהתאם לתקנה 

 לטובת הביטוח הפנסיוני.

 

  (.2019לשנת ₪  10,273במשק )תקרת השכר המבוטח היא עד פעם אחת השכר הממוצע 

 בהתאם להסכם העסקתך: להלן שיעורי התשלומים לביטוח הפנסיוני
 

 

תשלומי מעביד 

 )תגמולים(

תשלומי עובד 

 )תגמולים(

מי המעביד תשלו

 )פיצויים(

 סה"כ תשלומי

 עובד ומעביד

 

01/01/2017  6.5% 6%-7% 6% 18.5% 

 

  לחוק פיצויי פיטורים ובהתאם  14הכספים המופקדים בקרן הפנסיה יהיו במקום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 

 להוראות לצו ההרחבה בנושא פנסיית חובה במשק.

 
 מצורפת חוברת הדרכה -חילן פנסיה   תציייש להצטרף לקרן פנסיה באמצעות אפליק

לבקשה להצטרפות דרך  SMSחמישה חודשיים  לאחר מועד תחילת העסקתך תקבל/י  הודעת 
    ההאפליקצי

 
 

באמצעות  לא תסדיר את הצטרפותך לקרן הפנסיה על פי בחירתך האישיתלחודש השישי לעבודתך במידה ועד 

אלטשולר  -של המכללה  נבחרת קרן הפנסיה ברירת מחדל נצרפך ל  ,לרי שלךאפליקציה "חילן פנסיה" דרך המכשיר הסלו

שלושת אחת מללרבות , בכל מקרה הינך רשאי להצטרף לכל קרן פנסיה על פי בחירתך .  פנסיה מקיפה שחם

 ופסגות הלמן אלדובי  איילון מיטב,משרד האוצר :  שזכו במכרזהנוספות הנבחרות ירת מחדל קרנות הפנסיה בר

 . ( 2019לאפריל )נכון   סיהפנ

 
עימם המכללה  מקפתשל מנורה מבטחים ומגדל  משווקים אחת לחודש משאבי אנוש שולחים מייל המציג מועדי פגישות עם ה

 לאורך השנה בהתאם לצורך.   חשוב להיפגש עם הנציגים –הגיעה להסדר של דמי ניהול מופחתים כמצוין להלן

 יועץ פנסיוני  -עם אודי נחתומיבמשרדי המכללה תן להיפגש ני – למבוטחים בקרנות הוותיקות

 הרשמה לפגישות הנ"ל  דרך המייל שנשלח ממשאבי אנוש.

 :  מבטחים מנורה ינציג             
 3179482-050    טל:    ALEXEYR@MENORAMIVT.CO.ILאלכסיי רזניקוב                 
   050-4049454    טל:                                                                     צופית ימיני             

                                                                  
 :    מקפתמגדל קרן   נציג           

 4940011-054  טל:                               l@migdal.co.ilgaliteגלית אלדד                 

 
     אלטשולר שחם קרן   נציג          

 4801166-052טל                                        eladf@altshul.co.ii אלעד פלח               
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