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 שלום לחברות וחברי הארגון, 
 
 

 
לאחר פניות רבות  :בטחים"מ-שיפור בתנאי החיסכון הפנסיוני ב"מנורה .1

שלכם, הצליחו ארגוני הסגל הבכיר באוניברסיטאות לשפר משמעותית את 

-התנאים שחברי הסגל המבוטחים בפנסיה הצוברת יקבלו בחברת "מנורה

 מבטחים". 

 , הטבות אלה כוללות בין היתר:בפלייר המצורףכפי שתראו 

i.  שיפור נוסף בדמי הניהול בקרן הפנסיה המקיפה: ישנם שלושה מסלולים

 הצבירה הקיימת.  ותר לפיאנא בחרו את המסלול המתאים לכם בי –

ii. דמי הניהול בקרן הפנסיה המשלימה )הפרשות בגין שכר גבוה מכ-

 ללא דמי ניהול כלל.₪(:  20,000

iii. .תוקף ההטבות לכל החיים לחברי ארגון הסגל הבכיר ובני משפחותיהם 

iv. .שיפור באמנת השירות לחברי הסגל הבכיר 

v.  של "מנורה שיפור בדמי הניהול גם לקרנות השתלמות וקופות הגמל

 מבטחים".

 
יחד עם שיפורים אלה, אנו מזכירים לחברי הסגל, כי קרנות הפנסיה השונות נבדלות 
ביניהן במספר פרמטרים, בהם דמי הניהול, תשואות הקרן, מצב אקטוארי, רמות 

 השירות, ועוד. 
המבוטחים בפנסיה הצוברת רשאים לבחור את קרן הפנסיה המתאימה להם באופן 

  גון אינו מייעץ או ממליץ בנושאי חסכון פנסיוני.חופשי, והאר
הניסיון מראה שהשוואה עצמאית בין קרנות וגופים שונים ועמידה על המקח  –יותר מכך 

יכולה להביא לתנאים טובים יותר עבור המבוטחים מאלו המצוינים כאן, הן בקרנות 
 הפנסיה והן בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל. 

ת בהשוואה בתשואות ובפרמטרים נוספים של הקרנות, באתר משרד מומלץ לכולנו לצפו
נט, ולקבל החלטות מושכלות תוך בחינת הפרמטרים השונים: -האוצר פנסיה

https://pensyanet.cma.gov.il/Parameters/Index 
 
 

באופן כדי לקבל את התנאים המשופרים עליכם לפנות 
. לנציג/ה ולבקש התאמה של התנאים החדשים אקטיבי

 .לחצו כאן –ר כל הפרטים מצויים בפליי
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 12:00בשעה  25.5.2021-ב :אה של יועץ הארגון בנושא פנסיה צוברתהרצ .2

נקיים מפגש עבור חברי הארגון שבפנסיה הצוברת עם יועץ הארגון, ראובן 

בוימל, ובו הוא ייתייחס לאפשרויות החסכון לחברי הסגל בפנסיה הצוברת. 

 .)משפטים( טרובוביץבבניין  102מומלץ מאוד להגיע. המפגש יתקיים באולם 

 

כמו בשנים עברו, ממשיך הארגון לסבסד את קייטנות מרכז : קייטנות הקיץ .3

 חברות וחברי הארגון, בשיתוף עם ההנהלה.  ילדיהספורט עבור 

 
הוסכם כי המחירים יהיו זהים לאלה של השנה שעברה. בימים הקרובים ישלח מרכז 

 האמורות.ימו לב שאתם מקבלים את ההנחות ש -הספורט מחירון מעודכן לקיץ זה

 
 

 בברכה,
 

 הועד
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