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 הפנסיה בקיבוץ המתחדש

 ₪. 10,428, הינו 2020לשנת  לחוק הביטוח הלאומי 1השכר הממוצע במשק לפי סעיף 

 ₪ ,1714הינו  2020לשנת  מהשכר הממוצע( 40%)פנסיית הרשם,  סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית
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01/01/2020 10,428  4,171 5,214 4,901 2.85% 

01/01/2019 10,139  4,056 5,070 4,765 3.44% 

01/01/2018 9,802  3,921 4,901 4,607 2.71% 

01/01/2017 9,543  3,817 4,772 4,485 2.24% 

01/01/2016 9,334  3,734 4,667 4,387 2.31% 

01/01/2015 9,123  3,649 4,562 4,288 1.88% 

01/01/2014 8,955 3,134  4,478 4,209 2.65% 

01/01/2013 8,724 3,053  4,362 4,100 2.60% 

01/01/2012 8,503 2,976  4,252 3,996 3.82% 

01/01/2011 8,190 2,867  4,095 3,849 3.88% 

01/01/2010 7,884 2,759  3,942 3,705 0.61% 

01/01/2009 7,836 2,743  3,918 3,683 3.34% 

01/01/2008 7,583 2,654  3,792 3,564 1.85% 

  מהשכר הממוצע  50%בשיעור של  לשאוף לפנסיה יש, להמלצת התנועה הקיבוציתבהתאם

 ל לפי רצון ויכולת הקיבוץ.ו)פנסיה עתידית( ואף יותר....הכ

 25%בשיעור של תוספת פנסיה לחבר קיבוץ יחיד התנועה הקיבוצית על  כמו כן ממליצה 

 עליה החליט הקיבוץ.מהפנסיה 

, ישלם ליחיד תוספת פנסיה בסך פנסיית הבסיסקיבוץ אשר אימץ המלצה זו, ובו נהוגה 

 קצבה ליחיד(.₪  5,214)ובסך הכול ₪  1,043

 (פנסיית רשם) על ידי רשם האגודות השיתופיות תנקבע מינימליתסכום הגמלה הפנסיונית ה . 

 .)גיל פרישה חובה( 67לפנסיה זו החל מגיל ם חבר וחברה זכאי

 קיזוז עודפי פנסיה מחבר לחבר או בין בני זוג.אין   . אישיתהפנסיה הינה 

 הנ"ל אינה מותנת בוותק. ית רשם פנסי

, יכול שישמשו ץהרשומים על שם חבר קיבו והמעיין פנסיונים  כלל המקורות הפנסיונים

 קיבוץ(.)גם אם נצברו בעת שהחבר לא היה חבר   לתשלום פנסיה זו

 עלה מאז שמדד המחירים לצרכן , לעומת 37.5% -ב 2008עלה מאז שנת  השכר הממוצע

 בלבד. 17.5% -ב 2008שנת 



 
 

 

 

 הפקדות פנסיוניות שוטפות 

                  ית חובה, ההפרשות הפנסיוניות לעובדים שכירים במשק עומדותיבהתאם לצו ההרחבה לפנס

  פיצויי פיטורין(. 6%תגמולי מעסיק+ 6.5% תגמולי עובד+ 6%)  18.5%על  1/2017החל מ

   

  . 20.83%כ עומד שיעור הפרשה על "ימשיך להפקיד כך ובסה 8.33%מעסיק המפריש לפיצויים 

אף כי חברי קיבוץ העובדים בענפיו )ואינם מוגדרים שכירים ( אינם כפופים לצו ההרחבה , מומלץ 

. לאמור לעיל  כאילו היו שכירים ולהפריש להם לפנסיה בהתאםמבחינת ההפרשה לפנסיה  לראותם

     

 3%-שיעור הפטור מתשלום מס עבור קצבה חודשית שוטפת יגדל ב 2020בינואר  1-החל מ 

 .שקל בחודש 8,510מתקרת הקצבה המזכה בפטור, שהיא  52%ויעמוד על 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עומדים לרשותכם בכל שאלה!            יועצים  הראלהמומחים של צוות 

 

 מנכ"ל  פנסיוני וכלכלי,    יועץ    I  (MBA) הראל  אייל     ,    ב ב ר כ ה           

                


