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 2018וני  י                                                                                                                                    

 בנושא פנסיה דף מידע לעובד 

 .חלה חובת ביטוח פנסיוני 1.1.2008החל מיום 

 –בקרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים(  פעיל)מבוטח קיים עובד שבמועד קבלתו לעבודה יש לו הסדר פנסיוני 

יבוטח החל מחודש  ,דםללא הסדר פנסיוני קו - גם עובד חדש .במכללה  מתחילת עבודתובביטוח פנסיוני  יבוטח

 עסקתו הראשון. ה

להחליט לאן יועברו הכספים  לכל עובד הזכותלחוק הפיקוח על שירותיים פיננסים )קופ"ג(  20בהתאם לתקנה 

 לטובת הביטוח הפנסיוני.

 

 (.2018לשנת נכון  ₪ 9,906)תקרת השכר המבוטח היא עד פעם אחת השכר הממוצע במשק 

 על פי חוק פנסיית חובה ובהתאם להסכם העסקתך:  ח הפנסיונילהלן שיעורי התשלומים לביטו

תשלומי  

מעביד 

 )תגמולים(

תשלומי 

עובד 

 )תגמולים(

תשלומי 

המעביד 

 )פיצויים(

סה"כ תשלומי 

 עובד ומעביד

 

01/01/2017 

 החל 

6.5% 6%-7% 6%+2.33% 18.5%+2.33% 

 

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

 להוראות לצו ההרחבה בנושא פנסיית חובה במשק.
 לחוק.  14לו חל סעיף אועל הפרשות  6%במקום  8.33%לידיעתכם המכללה מפרישה לפיצויים 

 

  מוזמן לפנות  מגדל מקפתבקרנות מנורה מבטחים או  להפקיד את כספי הפנסיהעובד המעוניין

 קרנות :לנציגי ה

 :  מבטחים מנורה ינציג
 3179482-050    טל:    ALEXEYR@MENORAMIVT.CO.IL    אלכסיי רזניקוב              

      050-4049454    טל:                                                                     צופית ימיני             
                                                             

 :    מקפתמגדל קרן   נציג           

 4940011-054  טל:                                 galitel@migdal.co.ilגלית אלדד                 
 

להפקיד לביטוחי מנהלים / קופות גמל  ת או להפקיד את כספי הפנסיה בקרן אחרעובד המעוניין 
 . למשאבי אנושלפרטים פנות מוזמן ל

 

 לידיעתכם!

מגדל ו מנורה מבטחיםכוללים הנחות משמעותיות בדמי הניהול בקרנות הפנסיה:  למכללה הסדרים מיטיבים 

 .מקפת

תך האישית נצרפך לא תסדיר את הצטרפותך לקרן הפנסיה על פי בחיר –  תחילת עבודהלמועד במידה ועד 

מקרנות הפנסיה שמבטחות את מרבית העובדים במכללה, עמן נחתם הסכם למתן שירות לעובדי המכללה לאחת 

קרן הפנסיה המבטחת את מרבית עובדי ההוראה במכללה . ( במכללה רת מחדליבר)קרנות  והנחה בדמי הניהול

ית העובדים בדירוג המנהלי היא קרן הפנסיה . קרן הפנסיה המבטחת את מרב "מנורה מבטחיםהיא קרן הפנסיה "

בכל מקרה, הינך רשאי להצטרף לכל קרן פנסיה אחרת על פי בחירתך, לרבות אחת משתי קרנות ". "מגדל מקפת

 . (2018)נכון ליוני הפנסיה ברירת מחדל שזכו במכרז משרד האוצר : מיטב דש והלדמן אלדובי 

http://www.smkb.ac.il/
mailto:ALEXEYR@MENORAMIVT.CO.IL
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 מינהל מש"א בברכה,                                                                                                                   

 

  2018יוני 

 לכבוד

 מינהל מש"א 

 מכללת סמינר הקיבוצים

 

 אני מבקש/ת לצרף אותי לקרן הפנסיה עפ"י המסומן מטה:
 

 מבין האפשרויות שלהלן( אחת)נא סמן 

 

זו/ חברה  __________________ ואני מבקש כי התשלומים יועברו לחברה יש לי תכנית פנסיה בחברת (1

ניתן להעביר למשאבי  , מקפת מגדל מבטחים/מנורה במידה ותוכנית הפנסיה אינה ) אחרת ___________

ות סוכן מטעמך או באמצעמספר עמית ומספר קופה באופן עצמאי  טופס הצטרפות מעסיק חדש + אנוש 

ו לאחר פגישה עימו יעובר -יחידה המרכזית לביטוח -לרונן קליקר   ניתן לפנות -וכן ) במידה ואין לך ס

  הנחיות( 

 

 אין לי הסדר פנסיוני ואני מבקש )בחר אחת משתי האופציות( (2

 שמבטחת את מרבית העובדים   מגדל מקפת /מבטחיםמנורה  קרן פנסיההתשלומים יועברו ל

  הסדר לגבי דמי ניהול מופחתים בקרנות אלו()למכללה  אליו אני שייך.  במכללה בדירוג

 מנורה  )במידה ותוכנית הפנסיה אינה   ___אני מבקש כי התשלומים יועברו לחברת ______________             

 מספרטופס הצטרפות מעסיק חדש + ,  ניתן להעביר למשאבי אנוש מקפתמגדל מבטחים/             

 ניתן לפנות  לרונן  -) במידה ואין לך סוכן באופן עצמאי  או  באמצעות סוכן מטעמך.   עמית ומספר קופה             

 לאחר פגישה עימו יעוברו הנחיות(   -יחידה המרכזית לביטוח -קליקר               

               

ל המציג מועדי פגישות עם הנציגים של מנורה מבטחים ומגד שולחים מייל אחת לחודש משאבי אנוש

 ולאחר מכן לאורך השנה בהתאם לצורך.  פגש עם הנציגים במועד תחילת עבודהיחשוב לה – מקפת

 .יועץ פנסיוני -עם אודי נחתומיבמשרדי המכללה  ניתן להיפגש –למבוטחים בקרנות הוותיקות

 דרך המייל שנשלח ממשאבי אנוש. הנ"ל   הרשמה לפגישות

 

 _____________ת.ז. ___________             _____________________: שם ומשפחה

 ___________________  : פקולטה                        __________________________ :  טלפון

 _מייל:   ____________@_______           מילוי הטופס :   ______________                       תאריך

 _____________________חתימה:                                 ____תאריך תחילת עבודה :  _________ 
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