
     

 
 
 

 יקר/ה,  ת סגלחבר/
 

                           
)במידה וקיימת זכאות וקרן ההשתלמות  הסדר הפנסיוניהינך מתבקש/ת לבחור את לקראת תחילת העסקתך 

  .הרצויים על ידךבהעסקתך( 

 להמשך טיפול.ולהעבירו אלינו אנו ממליצים למלא את טפסי הצטרפות מול נציג החברה הרלוונטית 

 

המהווה את ברירת לקרן הפנסיה "מיטב דש"  לך תצורף/י  בהסדר פנסיוני הרצוי, במידה ולא תבחר/י לתשומת ליבך

 המחדל באוניברסיטה. 

 

 דמי ניהול מופחתיםאשר איתם קיים הסדר בדבר פנסיה וקרנות ההשתלמות הקרנות  את להלן רשימה המרכזת

ם.  בטבלה מופיעים אנשי קשר בכל חברה לשאלות ובירורים. כמו כן , ניתן להיעזר באנשי הקשר לצורך לעובדי

בחירה במסלול החיסכון המתאים לך בקרן הפנסיה או במסלול ההשקעות המתאים לך בקרן הפנסיה ובקרן 

 .  ותההשתלמ

    

 חשוב להדגיש :
 

 . אין לראות בכך את המלצת האוניברסיטה על הצטרפות לקרן פנסיה או לקרן השתלמות כלשהיא

להצטרף לכל קרן  םרשאי םוה בלבד העובדיםבחירת ההסדר הפנסיוני וקרן ההשתלמות היא על אחריות 

 האישית. המגוון הקיים במדינה( לפי בחירתם פנסיה / הסדר פנסיוני  או קרן השתלמות )מתוך

                      

של  , האחריות למתן ההטבות בדמי הניהול ו/ או הטבות אחרות הינה על החברות המנהלותכמו כן

 .קרנות הפנסיה וההשתלמות בלבד

 
צוע ויועצים מורשים לפני בחירת ההסדר הפנסיוני וקרן השתלמות ניתן ומומלץ להיעזר בשירותי יעוץ מאנשי מק

 . הפנסיוניבתחום 

 

כמו כן, מומלץ לבדוק מידע נוסף לגבי תשואות של קרנות השתלמות באתר " גמל נט" 
https://gemelnet.cma.gov.il/views/dafmakdim.aspx 

 
    

   .או הבהרה אנו עומדים לרשותך בכל נושא

 
 tlanda@univ.haifa.ac.ilלנדא באמצעות דוא"ל:  -לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לגב' טניה קרפצ'ן

 
 
 

 ,בברכה                                                                    
  שרה להיאני                                                                 

  מנהלת המחלקה לסגל אקדמי                                                      
שאבי אנושאגף מ                                                             

https://gemelnet.cma.gov.il/views/dafmakdim.aspx
mailto:tlanda@univ.haifa.ac.il


     

  
    %-שיעור דמי ניהול ב 

 
 קרן השתלמות 

 

 קרן פנסיה משלימה

 פעמיים שכר הממוצע במשק. מעלבגין שכר 

 

 מקיפה בגין  קרן פנסיה

  פעמיים שכר הממוצע במשק עדשכר 

 הסדר פנסיוני                                     

                                  
 בחברהאיש קשר 

 
  מהצבירה 0.13%

 :1אפשרות 

 ללא דמי ניהול )לחברי הסגל העומדים בתנאים הנדרשים(

 מההפקדות השוטפות בקרן המשלימה,   0% 

 מהצבירה שנתי בקרן המשלימה 0%

  :  2אפשרות 

 מההפקדות החודשיות בקרן המשלימה ,  2%

 מהצבירה שנתי בקרן המשלימה  0.15%

  : 3אפשרות 

 מההפקדות החודשיות בקרן המשלימה ,  0%

     מהצבירה שנתי בקרן המשלימה 0.4%

                                             : 1אפשרות  

מההפקדות החודשיות ,              0.9%
 מהצבירה  0.14%

 
                                             :2אפשרות 

החודשיות ,             מההפקדות  1.45%
 מהצבירה  0.08%

 
                                              : 3אפשרות 

מההפקדות החודשיות ,                   2.55%
  מהצבירה שנתי   0%

 
 מנורה מבטחים

 
 גב רוית כהן

 
 050.4049274טל': 

 cohenr@newmivt.co.il דוא"ל: 

 

 
  -₪  150,000* בצבירה של עד 

 מהצבירה   0.34%  
 

 
:                בחודש₪  3000ההפקדה בקרן הפנסיה מקיפה מעל 

מההפקדות השוטפות בקרן המשלימה                     0%
 מהצבירה שנתי בקרן המשלימה 0%

 

              )ברירת המחדל( :   1אפשרות 

 מההפקדות החודשיות 0.8%
 מהצבירה  0.17%

 : 2אפשרות 

 מההפקדות החודשיות   1.75%

 מהצבירה  0.05%

 : 3אפשרות 

 מההפקדות החודשיות   2.2%

 מהצבירה 0%

 
 מקפת  – מגדל

 
 

 יוסי כמיסהמר 

 

 054.8071145טל':   
  yossic@migdal.co.ilדוא"ל:

 
 

 

  -₪  150,000* בצבירה של מעל 
 מהצבירה   0.25%  

 
 :בחודש₪  3,000-הפקדה בקרן הפנסיה המקיפה עד ל

                                             )ברירת המחדל( : 1אפשרות 

 מההפקדות החודשיות בקרן המשלימה 2%
 מהצבירה  0.15%

 
  )אופציה לפי בחירה( : :2אפשרות 

 מההפקדות החודשיות בקרן המשלימה  0%
 מהצבירה  0.4%

 מההפקדות החודשיות 1.49%  מהצבירה 0.35%

 מהצבירה השנתית 0.05%

 דש-מיטב

 *3366 -מוקד שירות

 מהצבירה 0.6% -₪  250,000בצבירה של עד *
    0.55% -₪  500,000ל₪  250,000 ביןבצבירה של *
 מהצבירה 
 מהצבירה  0.50%   -₪  500,000 מעלבצבירה *

 
 

____ 

 
 

____ 

 אקסלנס

 03-7532000שירות לקוחות 

 
 מהצבירה  0.29%

 
____ 
 
 
 

 
              )ברירת המחדל( :   1אפשרות 

 מההפקדות החודשיות, 0.9%
 מהצבירה שנתי  0.15%

          )אופציה לפי בחירה( : 2אפשרות 

 מההפקדות החודשיות  ,                 1.75%
    מהצבירה שנתי 0.05%

 כלל
 עידן לוי

 
 052-2694927טל': 

 ins.co.il-idanle@clalדוא"ל: 
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