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 יציאה לפנסיה  -    2015  – הליך פרישה מעבודה
 

 מבוא: 
בקיבוץ.   הנהוגים  העבודה  כללי  לפי  וזאת  הגילאים,  בכל  חברים  מעסיקים  ותאגידיו  הקיבוץ 

 משתנים הכללים.  –בהגיע החבר/ה לגיל הפרישה  
ואת  החובות של החברים והקיבוץ בתחום הפרישה מהעבודה, ו נהל זה בא להגדיר את הזכויות 

 הפנסיונית מטופל בנוהל פנסיה. בעוד שכל תחום הקצבה  הפרישה לפנסיה,  הליך 
 הגדרות  .1

o  לגברים או כפי שיקבע מעת לעת עפ"י חוקי המדינה(  67לנשים    62הגיל . )   – גיל מותנה  
בו יכול החבר לחתום ולקבל ק. זקנה מהביטוח הלאומי במקביל להמשך עבודתו  

מהקיבוץ, זאת  כמו כן יוכל להתחיל לקבל את הפנסיה  , שעות בשבוע 24בהיקף של עד 
 .  בכפוף לתקנון הפנסיה

o  או כפי שיקבע מעת לעת עפ"י חוקי   67, נשים  70גיל   –הגיל: גברים   – גיל מוחלט
המדינה, ובו יהיה הגמלאי זכאי לקצבת זקנה מביטוח לאומי ללא מבחן הכנסות / ללא  

 קשר להיקף העבודה. 

o לגברים או כפי שיקבע   70לנשים   67גיל בו הגמלאי הגיע לגיל המוחלט )  –  גיל פרישה
 מעת לעת עפ"י חוקי המדינה( ויוצא לפנסיה.  

o מנהל קהילה או מנהל עסקים  –  מנהל מגזר 

o מנהל הענף בו עובד החבר  –  מנהל ישיר 

o   כפי שיהיה מעת לעת.  של הקיבוץ הפנסיהתקנון  –תקנון פנסיה , 

o  חברים שנכון למועד אישור נוהל זה, כבר חצו את הגיל מוחלט     -פנסיונרים ותיקים
 גברים או כפי שיקבע מעת לעת עפ"י חוקי המדינה( ועדיין עובדים.  70נשים,  67)

 מועד הפרישה  .2
 . לגברים או כפי שיקבע מעת לעת עפ"י חוקי המדינה( 67לנשים   62)  - גיל מותנה  2.1

o   ,המשך העסקתו במידה  ובנוגע לתכניותיו  תקוים אתו שיחה בהגיע החבר לגיל זה
 . וירצה בכך

   או כפי שיקבע מעת לעת עפ"י חוקי  67  נשים ,70גיל  –גברים   ( )גיל מוחלטגיל פרישה  2.2
 .  המדינה

 בהגיע חבר לגיל זה הוא פורש לגמלאות .  .3

 הליך הפרישה 

    לגברים או כפי שיקבע מעת לעת עפ"י חוקי  67לנשים,   62) המותנהבהגיע החבר לגיל   3.1
 המדינה(          

o מנהלו הישיר של  מנהל/ת מש"א ו אתוו עם  גש כשנה לפני הגעת החבר לגיל המותנה, ייפ
והמשך העסקתו. בפגישה יציג החבר את תכניותיו  החבר לשם שיחה בנוגע לתכניותיו 

 להמשך עבודתו.  

o  ייפגשו עם רכז הענף )כפגישה מקדימה( לשם קבלת    מש"א מנהל/ת המגזר ומנהל/ת
אותה    המשרהתיבדק  אינפורמציה על אפשרויות המשך או אי המשך עבודתו של החבר 

 .    היא מורכבת  ממנה והגדרת המשימות ה, היקפענףל  הוא ממלא, חיוניותה 

o   מנהלו הישיר ייתן משוב על עבודתו ויגדיר את צרכי הענף לעתיד. בסופה תסוכם תכנית
 . גיל הפרישה  –העסקה לשנים שעד הגיע החבר לגיל המוחלט  

o  בידי מ. מש"א  –האחריות לזימון הפגישה . 
 



 
 

o בתקנון הפנסיה , " נוהל   14לפני הגעת החבר לגיל המותנה בכפוף לסעיף  כחצי שנה
  עם  יחד  רישיון בעל פנסיוני יועץ  עם,  לחבר  אישית פגישה  תיערךיציאה לפנסיה", 

 לשם ייעוץ ועדכון מצבו הפנסיוני.,  בקיבוץ הפנסיה אחראי

o כונה  אחת לשנה ייפגשו החבר ומנהלו הישיר לצורך בחינת התוכנית שנקבעה ועד
 בהתאם לצורך. האחריות לקיום פגישות אלו בידי המנהל הישיר.

 

 חלופות:  שלושמ אחת  אתו, ייבחנו,במידה והחבר מעוניין להמשיך לעבוד 
 המשך עבודה במשרה מלאה:   1.13.

o מנהל(.ה  ות דעת)בהתאם לחו מידה והחבר חיוני לענף/ למפעלב   

o  ההפרשות תמחור המשרה יישאר כמות שהוא כולל כל . 

o   את כספי הפנסיה )בהתאם ובכפוף להוראות תקנון הפנסיה( בנוסף יתחיל לקבלהחבר  
 לתקציב בגין עבודה.  

o  שעות בשבוע 24בהנחה שעובד מעבר ל החבר/ה אינו זכאי לקצבת זקנה מב"ל                         .   

 ר כמועד יציאה לפנסיה. הגיל המוחלט יוגד כל שנה מחדש.  אשר ייבדק הסכם לשנה  ייכתב        
   :עבודה במשרה חלקית המשך  3.1.2

o  ין בתרומתו של החבר אך רוצה להעביר חלק ממטלותיו לעובד אחר. יהענף מעונ 

o המשרה החלקית.  יקבעו במדויק שעות העבודה והמטלות וכן תמחור 

o בנוסף   )בהתאם ובכפוף להוראות תקנון הפנסיה(  החבר יתחיל לקבל את כספי הפנסיה
 לתקציב בגין עבודה החלקית. 

o  הקצבה את שעות שבועיות זכאי לקצבת זקנה. )אם לא יקבל  24 במידה ועובד פחות מ,  
                                                                                  .(המוחלטגיל ה עד  5%תגדל בכל שנה בהיא  

 .לפנסיה  הגיל המוחלט יוגדר כמועד יציאה כל שנה מחדש. אשר ייבדק הסכם לשנה   ייכתב            

   : הפסקת עבודה 3.1.3

o  .חבר יוכל להפסיק את עבודתו ולפרוש לפנסיה, הסכם העבודה עמו מסתיים 

o אם ובכפוף להוראות תקנון הפנסיה()בהת תקציב פנסיונר = פנסיה + קצבת זקנה  יקבל   

o  חבר אשר סיים  24.7.18 מיום אישור ההחלטה בקלפי -  
 חד )שנים רצופות באותו ענף ופרש לגמלאות יינתן מענק  20עבודתו לאחר  

 . 5000לאות הוקרה על עבודתו רבת השנים בסך  ( פעמי

 

 גיל פרישה /גיל מוחלט                         

                               בהגיע חבר לגיל המוחלט הוא פורש לגמלאות .      

o  תתקיים עימו פגישה בה ייקבע   – ( גיל המוחלטגיל הפרישה )שנה לפני הגיע החבר ל
 ,  משתתפים בפגישה: מנהלו הישיר, מ. מש"א  תאריך הפרישה.

o  בידי מ. מש"א   –האחריות לזימון הפגישה 

o  .....'בפגישה יוגדר לו"ז לפרישתו של החבר: תאריך פרישה, תנאים  וכו 

o לפני הגעת החבר לגיל הפרישה תיערך אתו פגישה אישית עם יועץ פנסיוני, כחצי שנה  
 והאחראי לפנסיה בקיבוץ, לשם ייעוץ ועדכון מצבו הפנסיוני. 

o     .החבר מסיים עבודתו בענף ויוצא לגמלאות, מסתיים ההסכם אתו 

o   .)מקבל תקציב פנסיונר = פנסיה + קצבת זקנה )בכפוף להוראות תקנון הפנסיה 



 מענק התמדה 
 

   24.7.2018  -עדכון ב
 

 

 

 

 

 

o  ,הסכם  יהיה החבר רשאי להתקשר בבמידה והענף דורש את המשך עבודתו של החבר/ה
 . חדש לשנה אחת, אשר ייבדק בסוף השנה לגבי ההמשך

 התהליך אינו חל על :    4

o  כוחם במותנם וכל עוד היזמות שלהם מביאה  יכולים לעבוד כל עוד  אשר   - יזמיםחברים
   הכנסה.

o תהליך הפרישה שלהם מתבצע מול המעביד החיצוני.   -עובדי חוץ 

o   חברים יזמים וחברים עובדי חוץ, אשר המשיכו לעבוד מחוץ לקיבוץ, לאחר הגיל
המותנה )גיל הזכאות(, יחולו בעניינם הוראות תקנון הפנסיה, בעניין "פנסיונר הממשיך  

 לאחר הגיעו ל"גיל הזכאות" )כהגדרתו בתקנון הפנסיה(. -לעבוד 

 

 ל"פנסיונרים ותיקים" מסלול פרישה  5

o לפגישות  פנסיונרים הוותיקים יוזמנו ה ובשיחה   ,וועד ההנהלהלאחר אישור ההצעה ב
 אישיות לקביעת הליך הפרישה. 

o  משתתפים בפגישה: החבר, מנהל המגזר, מנהלו הישיר, מ. מש"א 

o  בידי מ. מש"א   –האחריות לזימון הפגישה 

o  החבר הוותיק: יישמעו רצונות הפנסיונר הוותיקבפגישה תוגדר תכנית הפרישה של  
 וצרכי הענף, יוגדרו לוחות זמנים ותוכנית פרישה אישית לחבר. 

o   בידי המנהל הישיר. –האחריות ליישום התוכנית שתיקבע    

 

                                                                                
 צוות מש''א                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 - החל מהחודש השלישי מיום אישור ההחלטה בקלפי חבר אשר סיים

 חד )ת יינתן מענק שנים רצופות באותו ענף ופרש לגמלאו 20עבודתו לאחר  
 . 5000לאות הוקרה על עבודתו רבת השנים בסך  ( פעמי



 


