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קיבוץ רשפים

הסדרי פנסיה
לחברי קיבוץ רשפים

הסדרי פנסיה לחברי קיבוץ רשפים
קיבוץ רשפים ("הקיבוץ") מחליט לאשר ולקבוע ,כדלקמן -

רקע  -יעדי התכנית
.1

עד להחלטה זו ,ההסדרים בנוגע לסיפוק צרכי חברים בגיל פרישה (פנסיה)
;ו בקיבוץ מעת לעת וכן
בקיבוץ רשפים התבססו על קובץ החלטות שהתקבל
על נוהגים שונים בקשר לתשלומי פנסיה לחברים .הקיבוץ הוא קיבוץ מתחדש בו
חלה חובת ההתפרנסות על החבר ולפיכך גם חובת הצבירה לפנסיה היא
באחריותו של החבר .יחד עם זאת חלות על הקיבוץ תקנות האגודות השיתופיות,
ובעיקר בהקשר לתקנון זה ,תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ
מתחדש) תשס"ו – .5002
על פי התקנות הנ"ל ,לכל חבר בקיבוץ ,בהגיעו לגיל פרישה כהגדרתו להלן ,זכות
לסכום פנסיוני בגובה של לפחות "סכום הגימלה החדשית" כהגדרתה בתקנות
הערבות ההדדית.

.5

תוכנית זו מיועדת לרכז ולהסדיר ,כמקשה אחת ,את התנאים וההסדרים בקשר
עם סיפוק צרכי החברים בגיל פרישה בשים לב לחובתו של הקיבוץ על פי תקנות
הערבות ההדדית כהגדרתן להלן.

.3

התכנית מרכזת ומסדירה את אלה:
 .3.1סכום הפנסיה שהקיבוץ מחוייב לשלם לחבר/ה בשים לב לוותק הפנסיוני
של החבר במועד השינוי ,כהגדרתו להלן;
 .3.5האופן בו יחושבו הזכויות הפנסיוניות שצבר חבר הקיבוץ וסכום הזכאות
הפנסיונית שלו;
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 .3.3הסדרים שיחולו על חברי הקיבוץ (הן החברים במועד קבלת החלטה זו והן
חברים חדשים שיקלטו בעתיד ,אם ועד כמה) בקשר עם חובתם  -החל
ממועד שינוי אורחות החיים  -להפריש סכומים מתאימים לחיסכון פנסיוני
שיופקדו בקרנות לביטחון פנסיוני סוציאלי;
.4

בהתאם ,החל ממועד אישור תוכנית זו על ידי האסיפה הכללית ,יחולו הוראות
תוכנית זו בכל הנוגע להסדרי הפנסיה לחברי קיבוץ רשפים והיא מחליפה
ומבטלת את כל ההחלטות וההסדרים השונים של הקיבוץ לענין פנסיה ו/או
הסדרים לפיהם נהג הקיבוץ עד כה.

הגדרות
.2

בתכנית זו יהיו למונחים המשמעות הרשומה לצידם:
מועד השינוי

 05.04.5002הוא מועד תחילת הפעלת מודל התפרנסות
חדש בקיבוץ;

גיל תחילת
צבירת וותק
לפנסיה

גיל  30או הגיל בו התקבל החבר לתקופת מועמדות
בקיבוץ ואשר בסופה התקבל לחברות בקיבוץ; לפי הגיל
הגבוה מבין השניים;

גיל פרישה

גיל פרישה לגבר יהא בהתאם לקבוע בסעיף  4לחוק גיל
פרישה ,תשס"ד ( 5004-נכון למועד אישור תקנון זה גיל
 76שנים)
גיל פרישה לנשים יהיה שנתיים מתחת לגיל פרישה
הקבוע בסעיף  4לחוק גיל פרישה תשס"ד( 5004 -נכון
למועד אישור תקנון זה גיל פרישה לנשים יהא  72שנים).

וותק פנסיוני מספר שנות הוותק של החבר כחבר הקיבוץ ,מגיל תחילת
במועד השינוי צבירת וותק לפנסיה ועד למועד השינוי ,מחושב בהתאם
לאמור בסעיף  10להלן;
(של חבר)
פנסיה

הקצבה החודשית לה זכאי חבר בגיל פרישה.

חבר בגיל
העבודה

חבר שטרם הגיע לגיל פרישה;

חבר בגיל
פרישה או
פנסיונר

חבר הקיבוץ שהגיע לגיל פרישה;

תקנות
הערבות
ההדדית

תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ
מתחדש) ,התשס"ו.5002-
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השכר
הממוצע
במשק

השכר הממוצע במשק בהתאם לקבוע בסעיף  1לחוק
הביטוח הלאומי.

מקורות
הקיבוץ

קרנות לביטחון פנסיוני ו/או ביטוח פנסיוני ו/או קופות גמל
למיניהן  ,שנערכו על ידי הקיבוץ ,לרבות קרנות קבוצתיות
או אישיות אשר נערכו על ידי הקיבוץ עבור חבריו; מקורות
הקיבוץ לתשלום פנסיה לא יכללו קצבאות משרד הביטחון
וקצבאות ביטוח לאומי.

צוות הפנסיה

צוות שמונה על ידי חברי הקיבוץ להיות אחראי ליישומו
של הסדר זה וכן ישמש ערכאת ערעור במקרה של
מחלוקת בין החבר לבין האחראי על הפנסיה והביטוח
בקיבוץ .הקיבוץ יהיה רשאי ,מעת לעת ,להחליף את חברי
צוות הפנסיה בהחלטה של האסיפה הכללית של חברי
הקיבוץ;

שיעור
אספקת
צרכים לחבר
בגיל פרישה

הערך הכולל של אספקת צרכי חבר בגיל פרישה אשר על
הקיבוץ להבטיח לפי סעיף  3לתקנות הערבות ההדדית
או הוראת דין שתבוא במקומה ,אם ועד כמה (באופן שערכם
הכולל לא יפחת מגובה הקצבה המלאה הקבועה בדין החל לעניין
זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ .נכון ליום  56.03.5014בגובה של
 3134ש"ח לחודש)

הזכאות לפנסיה של החברים
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על הקיבוץ להבטיח ,כי כל חבר שהגיע לגיל פרישה יקבל לפחות את שיעור
אספקת הצרכים כאמור בתקנות ערבות הדדית ,והכל בכפוף להוראות הסדר זה.

.6

התחייבות הקיבוץ בעניין הפנסיה ,מתייחסת לכלל מקורות הקיבוץ המיועדים
לתשלום הקיצבה ,כהגדרתם לעיל בסעיף  2והזכויות הפנסיוניות העומדות
לרשות החבר .הקיבוץ יהא רשאי לנכות מסכום הקצבה כל סכום שנצבר על שם
החבר או שהוא זכאי לו או שהוא מקבל כגמלה או כתשלום אחר בעל אופי
פנסיוני .בחישוב סכום הפנסיה לא יכללו קצבאות נכות ממשרד הביטחון
וקצבאות המוסד לביטוח הלאומי.

.8

כל חבר שהגיע לגיל פרישה זכאי שישולם לו על ידי הקיבוץ תשלום חודשי
ממקורות הקיבוץ בשיעור הקבוע בסעיפים 11או  - 15להלן.

.9

מובהר כי –
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9.1

חבר בגיל פרישה זכאי לפנסיה ממקורות הקיבוץ אך ורק בגין שנות הוותק
הפנסיוני שצבר עד למועד השינוי .ממועד השינוי ואילך ,החבר אחראי
הבלעדי לצבירת זכויות פנסיוניות עד הגיעו לגיל פרישה בפועל.

9.5

החל ממועד השינוי אין צבירת וותק בקיבוץ לעניין חישוב זכויות פנסיונית
של חבר; למען הסר ספק ,חבר שנקלט לאחר מועד השינוי אחראי על
מלוא הצבירה הפנסיונית שלו ולא יהא זכאי כלל לפנסיה ממקורות
הקיבוץ.

9.3

הקיבוץ אינו אחראי ,בכל דרך שהיא ,לצבירת זכויות פנסיוניות נוספות
לחבר לאחר מועד השינוי והאחריות לצבירת זכויות פנסיוניות נוספות,
לגבי התקופה שלאחר מועד השינוי ,מוטלת על החבר לבדו;

חישוב וותק פנסיוני של חבר במועד השינוי
 .10הוותק הפנסיוני במועד השינוי של החבר יחושב בהתאם לכללים שלהלן:
 10.1ראשית ,יחושב הוותק בקיבוץ של החבר במועד השינוי לפי הכללים
לחישוב דמי עזיבה המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות האגודות
השיתופיות (חברות( תשל"ג  - 1963 -כללים בדבר זכויות חבר יוצא או
מוצא מהקיבוץ (סעיף  4לכללים).
 10.5מהוותק כאמור בסעיף  10.1ינוכו כל התקופות המפורטות להלן:
תקופת החברות לפני הגיע החבר לגיל ;30
תקופה בה שהה החבר בחופשה מחוץ לקיבוץ.
סכום הזכאות הפנסיונית החודשית לחבר
 .11סכום הזכאות הפנסיונית החודשית יהיה סכום חודשי השווה לסכום הפנסיה
לשנת ותק כפול הוותק הפנסיוני של החבר במועד השינוי ("סכום הפנסיה").
החישוב מבוסס על כך שהמועד לקביעת סכום הזכאות הוא מועד השינוי וכי וותק
פנסיוני של  36שנים לגברים ו  32לנשים במועד זה מקנה זכויות פנסיוניות למלוא
סכום הפנסיה שהקיבוץ מחוייב להבטיח לחבר על פי תקנות הערבות ההדדית,
ואילו וותק פנסיוני קטן יותר מקנה חלק יחסי מהזכויות הפנסיוניות המלאות.
מובהר כי האמור בסעיף זה לעיל לא יחול לגבי חברים שהם פנסיונרים במועד
אישור תוכנית זו ולגביהם יחול האמור בסעיף  14להלן.
 .15תוספת ליחיד – פנסיונר יחיד יהיה זכאי לתוספת בשיעור  30%מסכום
הפנסיה ,החל ממועד אישור הסדר זה באסיפה הכללית באופן שפנסיונר כאמור
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יהיה זכאי ל 130% -מסכום הפנסיה המחושבת לו לפי סעיף  11לעיל ו/או כפי
שישתנה מעת לעת.
לעניין סעיף זה ,פנסיונר יחיד – חבר פנסיונר שאינו מקיים "משק בית משותף"
עם בן זוג .מובהר בזאת ,כי פנסיונר יחיד שמקבל פנסיית שארים מבן/בת זוג לא
יהא זכאי לתוספת כאמור.
יתרת הכספים שנותרה בקרנות הפנסיה שנצברו בהן כספים על שמו של הקיבוץ
ו/או על שם החבר עד למועד השינוי ,לא יקנו זכות לקצבת שארים ו/או למוטבים
והקיבוץ יהא זכאי ליתרת הכספים הנ"ל.
 .13בהגיע החבר לגיל פרישה ישלם הקיבוץ לחבר ממקורות הקיבוץ את הסכום
הפנסיה כאמור בסעיפים  11או  12לעיל ,לפי העניין.
מובהר כי במקרה בו חבר בגיל פרישה יהיה זכאי לקצבה חודשית במישרין מקרן
"עתודות" או "תשורה" או כל קרן אחרת שנצברו בה כספים על שמו בין אם על
ידי הקיבוץ ובין אם על שם החבר בהיותו עובד "חוץ" ,יראו כל תשלום שישולם לו
מקרן כאמור ו/או כל סכום שהוא מקבל בעל אופי פנסיוני ממקורות חיצוניים או
שלא הועברו לקיבוץ על מנת שישמש למימון הקצבה הפנסיונית ,כאילו שולם לו
על ידי הקיבוץ על חשבון התשלומים להם הוא זכאי לפי סעיף זה ,והקיבוץ יהיה
חייב אך ורק בהשלמת סכומים עד לסכום הפנסיה כאמור בסעיפים  11או 12
לעיל .למען הסר ספק ,כל הסכומים שנצברו על שם החבר בקרן פנסיה ו/או קופת
ביטוח ו/או קופת גמל חיצונית לקיבוץ בגין השנים עד למועד השינוי ,שייכים
לקיבוץ בלבד.
 .14מובהר ומודגש כי בסכום הפנסיה המשולמת על ידי הקיבוץ לחברי הקיבוץ
שהגיעו לגיל פרישה לפני מועד אישור תוכנית זו לא יחול כל שינוי ,והם ימשיכו
לקבל מהקיבוץ את סכום הפנסיה שהם זכאים לו במועד אישור תוכנית זו וכפי
שיעודכן מעת לעת בהתאם לעדכון שיחול בתקנות ערבות הדדית .ממועד אישור
תוכנית זו ועד למועד התשלום בפועל.

זכויות וחובות חברי הקיבוץ בנוגע להסדרי הפנסיה בקיבוץ רשפים
 .12בכפוף לאמור בתוכנית זו וקיום מחויבויות החבר לפיה ,הזכאות לקבלת פנסיה
מהקיבוץ ,כמו גם הזכויות הפנסיוניות שצובר החבר החל ממועד השינוי  -הן
זכויות אישיות של החבר .בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במקרה בו פקעה
חברותו של חבר עקב פטירה ,הזכאות לקבלת כספים לפי תכנית זו אינה ניתנת
להעברה ו/או להורשה.
 .17כל חבר העובד בקיבוץ או בתאגידיו או נמצא בעצמאות כלכלית או מועסק כעובד
חוץ ,יפריש לקרן פנסיה אישית מקיפה או לקופת גמל אחרת הכוללת ביטוח אבדן
כושר עבודה ,הכולל המשך צבירה לקופה במקרה של אבדן כשר עבודה
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("שחרור") לפחות  2%על חשבון החבר  2% ,על חשבון המעסיק (חלק המעביד
להפרשה לפנסיה)  8.33% ,על חשבון המעסיק (הפרשת המעסיק לפיצויי
פיטורין או חלף פיצויי פיטורין) ובלבד שסך ההפרשה לא יפחת מ 18.33%
והכולל תשלום לביטוח אבדן כשר עבודה או פנסיית נכות ו/או בשיעורים כפי
שישתנו מעת לעת בהתאם לקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק כפי
שישתנה מעת לעת (להלן" :הפרשת מינימום") .על חבר שעובד במשרה חלקית
או במעמד "עצמאי" מול חשבונית ,להשלים את ההפרשה לגובה הפרשת
המינימום .חובת הפקדה בקופת פנסיה אישית ,כאמור בסעיף זה ,חלה על כל
חבר ועל הגורם המעסיק את החבר עד הגיעו לגיל פרישה.
 .16חבר שהחליט לפרוש ממעגל העבודה לפני הגיעו לגיל פרישה ,חייב להמשיך
להפריש עד גיל פרישה ,ללא קשר לזכויות הפנסיה שנצברו לו כמפורט לעיל .היה
ולא יפקיד החבר ממקורותיו הוא סכומים אלה לקרן פנסיה אישית או לקופת
גמל ,ינוכו הסכומים הנדרשים לשם צבירת זכויות פנסיוניות על ידי הקיבוץ מכל
זכות אחרת המגיעה ו/או תגיע לחבר מהקיבוץ ו/או מתאגידיו .הוראות סעיף זה
יחולו אף על חברים שבמעבר בין עבודות ו/או לחברים בחופשה מיוחדת,
בשינויים המחויבים.
 16.1הקיבוץ או מי מטעמו ו/או החבר לא יעשה כל שימוש בכספי הפנסיה
הצבורים בקרנות ,בקופות ו/או בכל מקור צבירה פנסיוני אחר ,לרבות
ברכיב פיצויים בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים ,אלא לצרכי תשלומי קיצבה
לחברים בגיל פרישה .לא תבוצע כל פעולה שיש בה משום משיכת כספי
פיצויים ,העברה ,המחאה או שעבוד הקרנות או פדיון מוקדם של הזכויות
למטרות אחרות .מובהר בזאת ,כי פדיון מוקדם לצרכי סעיף זה ,יהא פדיון
קודם לגיל פרישה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,צוות פנסיה רשאי לאשר
לחבר משיכת כספי הפיצויים אם הוכח לשביעות רצונו כי לחבר נצברה
פנסיה הגדולה ב  30%או יותר מסכום הגמלה החודשית כהגדרתה
בתקנות הערבות ההדדית והחבר יחתום על וויתור בלתי חוזר על הגדלת
הפנסיה המגיעה לו מהקיבוץ אם וכאשר יחליט הקיבוץ בעתיד להעלות את
גובה הגמלה הפנסיונית .משך החבר סכומים אלה או חלקם ,מבלי לקבל
אישור של צוות הפנסיה  -ינוכו אלה בהתאמה מסכום הקצבה שתשולם לו
על ידי הקיבוץ בגיל פרישה .חובת ההפרשות כאמור לגבי חבר תחול על
השכר ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים.
 16.5מובהר כי האמור לעיל חל גם לגבי חבר אשר לצורך השלמת הכנסותיו
זכאי לקבל סכומי כסף מ"רשת הביטחון" של הקיבוץ .במקרה כאמור
ההפרשה של חלקו של "העובד" תבוצע מתוך סכום "רשת הביטחון".
 .18מובהר כי –
 18.1האמור לעיל בסעיפים  18 ,16לעיל יחול גם על הכנסותיו של חבר הקיבוץ,
המקיים עסק עצמאי במעמד של עוסק מורשה ("עצמאי") ,אשר יהא
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אחראי על מלוא הפרשת הסכומים עד התקרה המוכרת ל"עצמאי" בהתאם
להכנסתו.
 18.5חבר אשר יצבור זכויות בקופת גמל לתגמולים (מסלול הוני) מחוייב בהגיעו
לגיל פרישה לנייד את כל הסכום שצבר לקופת גמל לקצבה באופן שיבטיח
לו סכום קצבה חודשי שלא יפחת מערך הספקת צורכי חבר בגיל פרישה
הקבוע בתקנות הערבות ההדדית.
 18.3מסלול הקצבה המתקבל מקרנות שהינן "מקורות הקיבוץ" ,יהיה מסלול
קצבה "לכל החיים ללא הבטחת תשלומים ליורשים כלל" .במידה ובפועל
תתקבל קצבה במסלול שונה ממסלול זה יחושב גובה ההשלמה שישולם
ע"י הקיבוץ כאילו התקבלה קצבה במסלול זה.
 .19החבר יפעל ויסייע בידי צוות הפנסיה או מי שמונה מטעמה לכך לבצע את האמור
בתכנית זו.
 .50מובהר כי תנאי מוקדם לזכויות חבר לפי תוכנית זו – הוא שהחבר יקיים את מלוא
חיוביו כלפי הקיבוץ לפי תקנון זה וכן יחתום על כל ההצהרות ,יפויי כוח כתבי
הרשאה וכתבי הסכמה עליהם הוא נדרש לחתום לפי תוכנית זו.
 .51חבר בגיל פרישה אשר לא צבר זכויות פנסיה המבטיחות סכום פנסיה בשיעור
סכום אספקת הצרכים המינימלי לחבר בגיל פרישה לפי תקנות הערבות ההדדית
– יהיה רשאי לבקש מהקיבוץ סיוע כספי על מנת שיעמוד לרשותו סכום שלא
יפחת משיעור אספקת הצרכים המינימלי לחבר בגיל פרישה לפי תקנות הערבות
ההדדית ו/או סכום הפנסיה המשולמת לחבר בגיל פרישה בפועל בקיבוץ ,לפי
הגבוה מביניהם.
 .55הקיבוץ יהיה רשאי להיעתר לבקשתו של חבר בגיל פרישה אשר לא צבר זכויות
פנסיה המבטיחות סכום פנסיה בשיעור סכום אספקת הצרכים המינימלי לחבר
בגיל פרישה ,וזאת בנסיבות שלא קיים את חיוביו על פי תקנון זה ,בכפוף לכך
שהחבר מצהיר ומסכים ,כי הקיבוץ ישתמש בכל סכום שהוא חייב לחבר או
לדרוש מכל תאגיד לגביו החבר יהיה בעל זכויות במסגרת שיוך נכסים ו/או חלוקת
דיבידנדים שיבוצעו בקיבוץ ,אם ועד כמה ,ואשר החבר יהיה זכאי לקבל ממנו
כספים ,כי כל סכום שהחבר יהא זכאי לו כאמור ישולם ראשית לצורך הבטחת
זכויות פנסיוניות כאמור .לשם מימוש האמור ,לפני כל חלוקת כספים ו/או חלוקה
של יתרות הרשומות על שם החבר בספרי הקיבוץ או רווחים בגין זכויות שקיבל
חבר במסגרת שיוך נכסים ו/או פירות נכסים שבוצע בקיבוץ וכתנאי להם – יהיה
חייב החבר להעביר לקיבוץ דוח מצב לגבי ההפקדות הפנסיוניות האישיות שלו
ובמידה ולא קיים את חובתו כאמור לעיל ,הקיבוץ יהא רשאי להפריש ולהעביר
מתוך הכספים להם יהא זכאי החבר ,כספים שיבטיחו את זכויותיו הפנסיוניות של
החבר כאמור.
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זכויות החבר לעת עזיבה
 .53פקעה חברותו של חבר בקיבוץ עקב יציאתו או הוצאתו מהקיבוץ ,יהיה זכאי אך
ורק לזכויות הפנסיוניות בהתאם לקבוע בתקנות האגודות השיתופיות)חברות( )תיקון
התשס"ט (2009-ו/או כפי שישתנו מעת לעת .מובהר בזאת ,כי הזכאות לזכויות
פנסיוניות כאמור תהא בהתאם לוותק הפנסיוני נכון למועד השינוי כהגדרתו
בהחלטה זו.
נוהל יציאה לפנסיה
 .54לכל הפחות ששה חודשים לפני הגיע החבר/ה לגיל פרישה יפנה החבר לאחראי
על הפנסיה והביטוח בקיבוץ ויודיע על מועד הגיעו לגיל פרישה ורצונו לממש את
זכאותו לקבל פנסיה מהקיבוץ.
 .52החבר יגיש לאחראי על הפנסיה והביטוח בקיבוץ בקשה לקבלת פנסיה תקציבית
מהקיבוץ על גבי טופס המצורף כנספח  25להחלטה זו ("הבקשה לקבלת
פנסיה") .הבקשה לקבלת פנסיה תכלול הצהרת החבר בדבר תקופות עבודתו
כעובד חוץ וזכויות הפנסיה שנצברו לזכותו בתקופות עבודתו כעובד חוץ .להצהרה
כאמור יצורפו תיעוד ומסמכים מתאימים.
מובהר כי הגשת הבקשה לקבלת פנסיה בצירוף מסמכים ונתונים לגבי תקופות
עבודתו כעובד חוץ והזכויות והפנסיוניות שנצברו בגינם ,הינה תנאי לקבלת פנסיה
מהקיבוץ.
 .57האחראי על הפנסיה והביטוח בקיבוץ יערוך לחבר חישוב לגבי סכום הפנסיה
מהקיבוץ לו זכאי החבר ,על גבי טופס המצורף כנספח  26להחלטה זו.
 .56החבר יאשר בחתימתו את נכונות החישוב וסכום זכאותו לפנסיה כפי שחושב על
ידי הקיבוץ.
 .58בכל מקרה של מחלוקת לגבי חישוב סכום הפנסיה על ידי האחראי על הפנסיה
והביטוח בקיבוץ ,יגיש החבר ערעור לצוות הפנסיה בקיבוץ אשר ידון במחלוקת
ויקבע את סכום הפנסיה לו זכאי החבר .מחלוקת אשר לא באה על פתרונה
לשביעות רצון הצדדים ,תידון במסגרת בוררות כאמור בתקנון הקיבוץ ,היינו
תתקיים על פי סעיף  )5( 25לפקודת האגודות השיתופיות.
מובהר כי ככל שיועברו כספים מקרנות כאמור ישירות לחבר יהיה הקיבוץ רשאי
לקזז את אותם סכומים מסכום הפנסיה שישולם על ידו לחבר.
שינוי הוראות הסדרי פנסיה בקיבוץ רשפים
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 .59שינוי ,תיקון ,הוספה או ביטול הוראה מהוראות ההסדר טעונות אישור האסיפה
הכללית של חברי הקיבוץ ברוב של ( 5/3שני שליש) מקולות החברים שהצביעו
בעד ונגד ובלבד שהשתתפו בהצבעה רב חברי הקיבוץ.
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נספח  - 25בקשה לקבלת פנסיה תקציבית מקיבוץ רשפים
שם החבר :

מספר ת.ז: .

_____________

מצב משפחתי _____________ :

_____________

תאריך לידה _____________ :

הואיל והגעתי לגיל פרישה על פי חוק הריני מבקש לחשב את הפנסיה המגיעה לי על פי הסדר הפנסיה של
קיבוץ רשפים.
נתונים לצורך חישוב סכום הפנסיה:
.1

תאריך קבלתי לחברות בקיבוץ הוא________ :

.2

תקופות בהן לא צברתי ותק הקיבוץ ( חופש וכו' ) הינם:

.3



התחלה _________

סיום __________



התחלה _________

סיום __________



__ לא היו לי תקופות הפסקת חברות.

התקופות בהן עבדתי כעובד חוץ בתלוש משכורת ובגין התקופות הללו צברתי זכויות לפנסיה
תקציבית או תוכנית פנסיה צוברת בקרן פנסיה או בחברת ביטוח הינם:


התחלה _________

סיום __________



התחלה _________

סיום __________

 ____ לא היו לי תקופות בהן עבדתי כעובד חוץ עם זכויות פנסיה.
מצורפים בזאת מסמכים המצויים בידי בעניין זה.
.4

ידוע לי כי במועד הגיעי לגיל בו אני זכאי לפנסיה מקרן הפנסיה הקבוצתית זכאי הקיבוץ בהתאם
לתקנון לקזז מסכום הפנסיה את סכום הקצבה לה אני זכאי.

.5

הנני מצהיר כי ,לפי מיטב ידיעתי ,למעט האמור בסעיף  3לעיל ,לא נצברו על שמי זכויות פנסיה מחוץ
לקיבוץ.

.6

אין לי כל קופת גמל ו/או ביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה ו/או קרן לפיצויי פיטורין כלשהן ,שמקורן
מהכנסות מעבודה ,מעבר לקרנות המועברות לקיבוץ ו/או אשר נמצאות בידיעתו.
או:
עמדה לרשותי קופת גמל ו/או ביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה ו/קרן לפיצויי פיטורין או (פרט)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
נפדתה ביום _____________ ( או בסמוך לכך ) בסכום ________  .מצ"ב אישור על ערכי הפדיון.
או:
ברשותי קופת גמל ו/או ביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה ו/או קרן לפיצויי פיטורין או (פרט)
________________________________________________________________________

00

 .7הנני מתחייב כי ככל שאקבל מידע נוסף ו/או יתברר כי קיימות לי זכויות צבורות שלא הצהרתי
אודותיהן ,אמסור מידע זה מיד עם הגיעו אלי לאחראי הפנסיה והביטוח בקיבוץ.
 .8ידוע לי והנני מסכים כי ככל שיתברר כי נצברו על שמי זכויות פנסיה נוספות שלא דיווחתי עליהם
לקיבוץ ,ובשל כך הקיבוץ שילם לי סכום פנסיה גבוה מזה שהייתי זכאי לו ,יהיה הקיבוץ רשאי לנכות
מכל תשלום שיגיע לי מאת הקיבוץ את הסכומים ששולמו לי ביתר בצירוף הפרשי הצמדה.

___________
תאריך

______________
חתימה
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נספח  26אישור זכאות סופית לפנסיה
שם החבר/ה _____________ ,ת.ז ,___________ .תאריך יציאה לפנסיה ___________.
על פי בחינה שערך הקיבוץ בהתייחס לנתונים שנמסרו לקיבוץ על ידך ,זכאותך לפנסיה לפי החלטות
הקיבוץ ,בגין תקופת חברותך בקיבוץ עד למועד השינוי ,הינה בהתאם למפורט להלן.
להלן הפרטים אשר לפיהם חושבה זכאותך:
א .חישוב סך כל תקופת הזכאות*:
מועד הקבלה לחברות
תאריך לידה

מועד תחילת הזכאות לפנסיה
(גיל  30או מועד הקבלה לחברות
 לפי המאוחר)סה"כ תקופת הזכאות*:

ב .חישוב סך כל התקופות לקיזוז בגין זכויות צבורות**:
מועד תחילת עבודה מועד סיום עבודה
שם המעסיק

ג .חישוב סך שנות הוותק הפנסיוני של חבר בניכוי תקופות לקיזוז כלהלן:
תקופה לקיזוז בגין
סך שנות הזכאות תקופה לקיזוז לפי
צבירת זכויות
כללי דמי עזיבה
(ברוטו)

סך כל
לקיזוז

תקופה

סך שנות הזכאות
(נטו)

*סה"כ תקופת הזכאות  -ממועד תחילת הזכאות כמפורט לעיל ועד למועד השינוי קרי _________.-
** צבירת זכויות ו/או זכויות צבורות  -סך כל הזכויות הפנסיוניות שצבר חבר ממקורות עבודה חיצוניים לקיבוץ,
במהלך תקופת הזכאות.
זכאי/ית לפנסיה בסך ________ ש"ח (שנות זכאות  Xסכום פנסיה לשנת ותק).
זכאי/ית לפנסיה מקופות פנסיה שהופקדו ע"י הקיבוץ בסך ________ ש"ח.
סכום הפנסיה מהקיבוץ בסך ________ ש"ח (סכום הזכאות לפנסיה בניכוי פנסיה מקופות שהופקדו ע"י
הקיבוץ)

____________
קיבוץ רשפים
אני ,הח"מ ________ ת"ז__________ מאשר בזה –
א .את נכונות הפרטים לעיל ואת שיעור זכאותי לפנסיה ,כפי שחושב על ידי הקיבוץ.
ב .כי תנאי לזכאותי לקבל את סכום הפנסיה מהקיבוץ הוא חתימתי על מסמכים המופנים לקרן
"עתודות") המורים להם לשלם את הכספים להם אני זכאי מהקרן.
תאריך_________:

חתימה;___________:

