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 פרישה לגמלאותהנדון: 

 

   ם ופרטים שכדאי לדעת לפני פרישה:להלן כמה מושגי

 

 הגדלת שירות

עובדים העונים על הקריטריונים להלן רשאים להגיש בקשה להגדלת שירות. לשם טפול בבקשה יש למלא טופס הגדלת 

 לוונטי כפי שידרש.  הבקשה תועבר לאישור ועדת הגמלאות.רולצרף אישור    עם חתימה על טפסי הפרישהשרות 

 

 (לפני תחילת עבודה במשרד החינוך) עקבות פעילות קודמתהגדלת שירות ב

 לצורך טיפול בבקשה יש להחתים את המעסיק על טופס המצוי בלשכתנו.  - עבודה בבתי ספר יהודיים בחוץ לארץ

ך רחוב המל , ההסתדרות הציוניתמגב' אנה גבעתייש להמציא אישור על פעילות ציונית בחו"ל    - פעילות ציונית בחוץ לארץ

 . 02-6204084פקס   02-6202181  'לירושלים ט  48ג'ורג' 

 נעשתה טרם כניסה לעבודה במשרדנו ולא נצברו זכויות פנסיוניות עבור עבודה זו. בתנאי שהעבודה -עבודה בקיבוץ

 שנים כאשר הפסקת 6-הכרה בעבודה קודמת בהוראה בבריה"מ מעל ל –"איבוד מעמד"  – לעולים מבריה"מ עבודה בחו"ל

 .30העבודה נבעה מעלייה לארץ מעל גיל 

 

 הגדלת שירות מחמת בריאות 

 י שמצויין בחוזר המצורף למכתב זה.אם הנך עומדת בקריטריונים  להגדלת שירות מטעמי בריאות כפ

 

 הגדלת שירות  ל אלמנת צה"ל/אב/ אם שכול/ה 

 .ממשרד הבטחון / צה"ל יש להמציא תעודה/אישור מקורי

 

 כויות שמירת רציפות ז

 באפשרות עובדי הוראה אשר צברו זכויות פנסיה  מחוץ לשירות המדינה  לערוך הסכם רציפות זכויות לגמלה. 

 לצורך טיפול בהסכם רציפות יש להמציא אישורים כמפורט להלן:

אחרון על שנתי יש להמציא תצלום מדוח   -עובד/ת  הוראה אשר בוטח /ה  באחת מקרנות הפנסיה הוותיקות    .1

 קרן ההפנסיה. יצויין כי ניתן לערוך הסכם רציפות עם קרנות פנסיה ותיקות בלבד.מופת זכויות  תק

יש להמציא אישור מהרשות   -עובד/ת הוראה אשר בוטח/ה בפנסיה תקציבית מטעם הרשויות המקומיות   .2

 )לגננות(  11 לפי סעיף או)למורים(  10המקומית על תקופת עבודה והסכם רציפות זכויות לגמלה לפי סעיף 

יש להמציא אישור על תקופת עבודה, באיזו פנסיה בוטח והאם קיבל  –עובד/ת שעבד/ה מטעם החינוך העצמאי  .3

 פיצויים בתום תקופת עבודתו.

 

 

 רכישת זכויות לגמלה

 עובד/ת הוראה אשר שהה/תה בחופשה ללא שכר רשאי/ת להגיש בקשה לרכישת זכויות לגמלה.
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 צירוף שירות קודם

 די הוראה אשר עבדו בעבר בשירות המדינה רשאים להגיש בקשה לצירוף שירות קודם. עוב

 עובדים אשר קיבלו פיצויים רשאים להגיש בקשה להחזר פיצויים לצורך הכרה בזכויות פנסיה.

תקופת לצורך טיפול בצירוף זכויות בעד תקופת עבודה בשירות המדינה )שלא במסגרת משרד החינוך( יש להמציא אישור על 

 עבודה, היקף משרה, באיזו פנסיה בוטחת  והאם קיבלת פיצויים בתום תקופת העסקה.

 

יצויין כי ניתן להגיש בקשות להגדלת שירות, רכישת זכויות עבור חופשה ללא שכר, צירוף שירות קודם ושמירת רציפות 

 עד למועד הפרישה.

 

  בעד "עודף בשירות"פיצויים 

זכאי לפיצויים בעד  - מלאה חלקיותפנסיה מ 70%שנות עבודה בשירות המדינה וצבר  35לים הש, 60הגיע לגיל עובד אשר 

 התקופה העודפת. אישור הזכאות הינו באחריות ובסמכות מינהלת הגמלאות במשרד האוצר.

 

אינה מזכה בהטבות פרישה  , "מרצוןלגמלאות במסלול "פרישה פרישה  –לתשומת לבך 

 "עדוד פרישה".שים במסלול הניתנות לעובדי הוראה הפור

 

 בברכה,

 אורי פרידמן

 כח אדם בהוראה מחוז ת"א
 
 


