מהדורה עדכנית מיו 6.4.2009 :

"פסגות השתלמות ב'"
קר השתלמות מסלולית לעצמאיי ולשכירי
בניהול פסגות קופות גמל בע"מ
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מבוא
"פסגות השתלמות ב'" קר השתלמות מסלולית הינה קופת גמל למטרת השתלמות וחסכו,
המנוהלת במסגרת פסגות קופות גמל בע"מ ,אליה יכול להצטר כל אד הרשאי לחסו בקר
השתלמות בהתא לחוק.
ייחודיותה של הקר באופציה הניתנת לחוס בה לבחור את תיק הנכסי המתאי לו עלפי
העדפותיו ,ע"י החזקת היתרה הצבורה לזכותו במסלול השקעה אחד או מספר מסלולי השקעה
מתו סה"כ מסלולי ההשקעה הקיימי בקר .כל אחד ממסלולי ההשקעה מאופיי ע"י הרכב
תיק נכסי מוטה לכוו השקעות מסוי כמפורט בתכנית הקר .כ ניתנת לעמית האופציה
להעביר כספי ממסלול השקעה אחד למשנהו ,הכל בהתא לתקנו הקר ולהסדר התחיקתי.

 .2תחולת תקנו הקר ותקנו החברה המנהלת
 2.1תקנו הקר ,תקנו החברה המנהלת וכל המסמכי הנוספי – מסמכי הצטרפות ,ומסמכי
נוספי המסדירי את מערכת היחסי בי הקר לעמית ואת זכויותיו הנובעות מחברותו
בקר) ,להל – המסמכי הנלווי( – מחייבי את החברה המנהלת ,את הקר ,את העמית
ואת מעבידו ,ובלבד שיתקיי האמור להל:
 2.1.1כל נושא ועני המוסדר בחוק ,ינהגו לגביו בהתא להוראות החוק.
 2.1.2כל נושא המוסדר בתקנו הקר ובמסמכי הנלווי אשר אושרו ו/או נחתמו ונמסרו
לקר כנדרש – ינהגו עלפי הוראותיה ,כל עוד אי בה הוראה כלשהי הנוגדת את
הוראות החוק.
 2.1.3כל נושא אשר אינו מפורט בתקנו הקר ו/או בתקנו החברה המנהלת ובמסמכי
הנלווי ואי התיחסות לגביו בהוראות החוק – ינהגו על פי הוראות החברה
המנהלת.
 .3הגדרות
בתקנו זה תהיה למונחי הנזכרי להל המשמעות הנקובה לציד .מובהר בזאת כי למרות
הפירוש המיוחד אשר נית לחלק מהמונחי לש התאמת לתקנו הקר ,כל המונחי
וההגדרות כפופי לפרוש אשר נית למקביליה בחוק החברות ובתקנות מס הכנסה כפי
שיתוקנו מפע לפע.
החוק או ההסדר התחיקתי:

חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( התשס"ה –
) 2005להל :חוק קופות גמל(.

פקודת מסהכנסה ]נוסח חדש[ ,תקנות מסהכנסה )כללי
לאישור ולניהול קופות גמל( ,תשכ"ד –  ,1964חוק הגנת
השכר ,התשי"ח   1958וכל חוק ,תקנות ,צווי והוראות של
כל גור מוסמ ,לרבות חוזרי גמל וחוזרי גופי מוסדיי שהתקי
הממונה העשויי לחול על פעולותיה של החברה כפי שיהיו

בתוק מזמ לזמ;
תקנות מסהכנסה:

תקנות מסהכנסה )כללי לאישור ולניהול קופות גמל(,
תשכ"ד  ;1964

קר השתלמות או קר:

קופת הגמל "פסגות השתלמות ב'" שהינה קופת גמל למטרת
השתלמות או חסכו ,לעמיתי הרשאי לחסו בקר
השתלמות בהתא לחוק המנוהלת ע"י חברה מנהלת.

החברה המנהלת:
להל ג החברה

פסגות קופות גמל בע"מ ,חברה ,אשר קבלה רישיו לשמש כחברה
מנהלת קופות גמל כהגדרתה בחוק קופות הגמל ובתקנות מסהכנסה,
ואשר תנהל את הקר כנאמנות;.

ועדה מקצועית:

ועדה שמינה דירקטוריו החברה המנהלת ,שהוסמכה לבדוק את
נושאי ההשתלמות ,לאשר מלגות ולדאוג לרמה נאותה של
השתלמויות.

מסמכי הצטרפות:

טופסי בקשה ,הצהרות ומסמכי נוספי אשר יקבעו מזמ לזמ
ע"י החברה המנהלת ויחתמו בידי המבקש להיות עמית;

תקבולי:

כל הכספי שיתקבלו בחברה מתשלומיו של עמית או מתשלומי
לזכותו;

עמית בקר:

כל מי שמתנהל על שמו חשבו בקר.

עמית עצמאי:

כמוגדר בחוק קופות הגמל.

עמית חבר קיבו!:

עמית עצמאי אשר במועד הצטרפותו לקר הינו חבר קיבו.2

נציג הקיבו!:

מי שימונה או ימונו ,במועד ההצטרפות לקר ,כנציג הקיבו 2לצור
מת הוראות לקר בשמו של עמית חבר קיבו ,2הנמנה ע חברי
אותו קיבו ;2המינוי יכול להיעשות בי בנקיבת שמו של הנציג ובי
באמצעות ציו תפקידו;

עמית שכיר:

כמוגדר בחוק קופות גמל.

מעביד ,עובד ,משכורת:

כמוגדר בתקנות מסהכנסה.

כספי הקר:

כספי קופת גמל בקר כמוגדר בחוק קופות הגמל.

מסלול השקעה:

כמפורט בסעי  .13השקעות הקר;

טפסי הצטרפות:

טופסי בקשה,ההצהרות והמסמכי נוספי אשר ייקבעו מזמ
לזמ ע"י החברה המנהלת ויועברו לחתימתו של המבקש להיות
עמית.
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הממונה:

הממונה על שוק ההו ,ביטוח וחסכו במשרד האוצר או עובד
משרד האוצר שהוסמ ע"י הממונה;

ב זוג

מי שהעמית ציי בהוראת מוטבי או בצוואתו ,לפי העניי ,כב זוגו.
בהעדר קביעה של העמית כאמור – במידה והעמית היה נשוי בעת
פטירתו ,אזי ב זוגו יחשב כמי שהעמית היה נשוי לו בעת פטירתו .היה
והעמית לא היה נשוי בעת פטירתו ,אזי ב זוגו של העמית יחשב כמי
שיוכרז על ידי בית משפט או בית די מוסמ בישראל כידוע בציבור של
העמית בעת פטירתו.

 .4מטרות הקר
 4.1לאפשר לעמיתי השתלמות מקצועית באר 2ובחו"ל ,בכפו לתקנו הקר ולהסדר
התחיקתי .בהתייחס לעמית שכיר בכפו לאישור המעביד.
 4.2לאפשר לעמיתי לחסו לתקופה של שש שני ,לכל מטרה שהיא ,בכפו להוראות ההסדר
התחיקתי .לאחר תקופה זו יהא באפשרות העמית לפעול באחת משתי הדרכי הבאות:
 4.2.1למשו הכספי בכפו להסדר התחיקתי שיהיה בתוק באותה העת .ראה סעי
.14.1
 4.2.2להעביר כספי הקר לה הוא זכאי לקופת גמל ,על פי האמור בהסדר התחיקתי.
ראה סעי .14.2
.5

עיסוקי החברה המנהלת
5.1

החברה המנהלת אינה רשאית לעסוק בכל עיסוק אשר ההסדר התחיקתי אינו מתיר
אותו באורח מפורש ,אלא א כ נית לכ אישור מאת הממונה.

5.2

החברה המנהלת תקבל תקבולי מהעמיתי ותחזיק ותנהל את חשבונות העמיתי על

5.3

פי תקנו זה בכפו להסדר התחיקתי.
החברה המנהלת תשקיע את התקבולי בהשקעות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר

5.4

התחיקתי.
במסגרת תכנית זה ,תקיי החברה המנהלת מסלולי השקעה כמפורט בסעי 13
השקעות הקר ,כאשר כל המגבלות והמסגרות עלפי הוראות ההסדר התחיקתי החלות
על הקר ועל החברה המנהלת יחולו על כל מסלול ומסלול בנפרד ועל כל המסלולי

5.5

ביחד.
החברה המנהלת תייחד לכל מסלול מערכת חשבונאית בחשבו בנק נפרד .

 .6חובות החברה המנהלת
 6.1החברה מנהלת וכל העוסקי מטעמה בניהול כספי העמיתי בקר ,יפעלו לטובת כל אחד
מעמיתי הקר בלבד ,לא יעדיפו כל עניי וכל שיקול על פני טובת העמיתי.
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6.2

החברה המנהלת חייבת לעשות כל פעולה שההסדר התחיקתי מחייב חברה מנהלת קופת
גמל לעשותה ולהימנע מלעשות כל פעולה שההסדר התחיקתי אוסר לעשותה.

6.3

החברה המנהלת תדאג כי ספרי החשבונות בחברה המנהלת ובקר וכל המסמכי
והדו"חות ינוהלו ויערכו בהתא להסדר התחיקתי.

 .7חובות העמית והמעביד
7.1

עמית ו/או המעביד צריכי למלא את החובות החלות עליה בהתא להסדר התחיקתי
ולתקנו זה.

7.2

עמית ו/או המעביד חייבי למסור לחברה המנהלת כל פרט וכל מסמ שיידרש ע"י
החברה המנהלת לצור חברותו בקר.

7.3

הפקדת הכספי לקופה תבוצע באופ ובמועדי הקבועי בהוראות כל די.

7.4

איחר המעביד במועד ההפקדה ,יחויב בנוס לסכו ההפקדה בתוספת ריבית לפי שיעורה
הקבוע בדי או בתוספת רווחי הקר שהיו נצברי בתקופת הפיגור ,לפי הגבוה מביניה,
וכ בפיצויי על פי כל די.

 .8איסור העברה ,עיקול ,שעבוד והפליה
8.1

זכויות עמית בקר אינ ניתנות להעברה או לשעבוד לאחר ,או לעיקול ,אלא בכפו להסדר
התחיקתי.

8.2

עמית המשעבד את כספי הקר בכפו להסדר התחיקתי להבטחת זכויותיו של נושה מלבד
הקר עצמה ,יהיה חייב להודיע על כ לחברה המנהלת על גבי טופס מיוחד או בצורה
אחרת להנחת דעת החברה המנהלת .השעבוד יכנס לתוק לאחר שהחברה המנהלת
תאשר כי תפעל בהתא למסמ השעבוד.

8.3
8.4

לא תהא הפליה בי הזכויות המוקנות לעמיתי.
למע הסר ספק ,גבית דמי ניהול מופחתי מהיתרה בחשבונות עמיתי במסלול השקעה
מסוי ,לתקופה מוגבלת ,עפ"י החלטה עסקית של החברה המנהלת ,תו מת הודעה
מתאימה לכל עמיתי הקר ,באופ הנדרש בהסדר התחיקתי ,לא תיחשב כהפליה לעניי
סעי  8.3כאמור.

 .9הצטרפות עמית לקר
 9.1ההצטרפות לקר הינה ,ע"י מילוי טופס הצטרפות בדייקנות ובשלמות ומסירתו לחברה.
 9.2העמית ימסור לחברה כל פרט וכל מסמ הדרוש לה לצור ביצוע תפקידיה על פי כל די.
 9.3מסמכי ההצטרפות של עמית שכיר ימולאו על ידו ועל ידי המעביד ,יחתמו כנדרש ויועברו
לחברה.
 9.4חברותו של העמית תחל בקר ממועד הפקדת הכספי לחשבונו.
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 .10מינוי מוטבי
עמית שמינה או ימנה מוטבי לעני זכויותיו הנובעות מחברותו בקר ,יהיה חייב להודיע
לחברה המנהלת את שמות המוטבי ,וכ כל פרט אחר כפי שיידרש בהתא להוראות ההסדר
התחיקתי ,בי בטופס שיומצא לו ע"י החברה המנהלת או בדר אחרת להנחת דעת החברה
המנהלת.
 .11חשבונות העמיתי
 11.1עמית ו/או מעביד יהיו רשאי להפקיד לחשבו העמית בכל אחד מהמסלולי בקר
הפקדות בהתא לקבוע בהסדר התחיקתי.
 11.2החברה המנהלת תנהל עבור כל עמית חשבו נפרד בקר בו תרשו את תקבולי העמית,
תו הפרדה בי תשלומיו לתשלומי מעבידו.
 11.3החברה המנהלת לא תקבל תשלומי לחשבו העמית בקר ,אלא א העמית השכיר
שעבורו משל המעביד לקר ,ישל א הוא ,מידי חודש בחודשו ,למטרה האמורה ,סכו
בהתא לקבוע בהסדר התחיקתי .תשלומי עמית שכיר ותשלומי מעבידו ישולמו
באמצעות המעביד.
 11.4ערכ של נכסי הקר בכל אחד ממסלולי ההשקעה יחושב בהתא להוראות ההסדר
התחיקתי.
 11.5הרווחי או ההפסדי הנצברי בקר מידי יו עסקי ,כפי שיתקבלו מחישוב ערכ של
הנכסי בכל מסלול ,ולאחר ניכוי דמי ניהול ופרמית ביטוח חיי קבוצתי לעמיתי
המבוטחי )בא ביטחה הקר את עמיתיה( ,יזקפו לזכות העמיתי ,עלפי השקעותיה
בכל אחד ממסלולי ההשקעה במועד החישוב ובהתא להוראות ההסדר התחיקתי.
 11.6חלקו של כל עמית בנכסי הקר ייקבע בהתא להסדר התחיקתי ,לפי ערכ של הכספי
העומדי לזכותו בכל אחד מהמסלולי בקר.
 11.7לא ניתנה הוראה לעני הפקדה במסלול השקעה מסוי ,סכומי ההפקדה יופקדו במסלול
הכללי כמפורט בסעי  13להל.
 .12העברת כספי ממסלול אחד למשנהו
 12.1עמית בקר רשאי להעביר כספי בהתא להסדר התחיקתי ממסלול השקעה אחד או
ממספר מסלולי השקעה למסלול השקעה אחר ,או למספר מסלולי השקעה ,ע"י מת
הוראה בכתב לחברה ,בנוסח כפי שיהיה מקובל באותה עת בחברה המנהלת )להל –
"הוראת העברה"( ,ובתנאי שלא ישונה ייעוד המקורי של הכספי ככספי קר
השתלמות.
 12.2העברת כספי בי מסלול השקעה אחד לאחר תתבצע במזומ בלבד.
 12.3החברה תבצע את הוראת ההעברה בתו תקופה שאינה עולה על הקבוע בהוראות ההסדר
התחיקתי.
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 12.4עמית יקבל דיווח מ בקר על ביצוע הוראת העברה לא יאוחר מ 30יו לאחר שכל
ההוראה בוצעה.
 .13השקעות הקר
 13.1כספי הקר יושקעו בהשקעות המותרות על פי החוק ובמגבלות הקבועות בחוק.
 13.2החברה תוכל לסגור מסלול השקעה בו היתרה נמוכה מסכו מינימלי שיקבע ע"י החברה
המנהלת ,תו מת הודעה מראש ובהתא להוראות ההסדר התחיקתי.
 13.3בכפו לאמור בסעי  13.1יתנהלו בקר שישה מסלולי השקעה ומספר יכול להשתנות.
 13.3.1פסגות השתלמות ב' מסלול כללי
מסלול השקעה שאינו מוטה לכוו השקעה מסויי המנוהל בהתא
להתפתחויות בשוק ההו ושיקול דעת החברה המנהלת.
 13.3.2פסגות השתלמות ב' מסלול אגרות חוב
בו יושקעו לפחות  50%מנכסי המסלול באגרות חוב א באופ ישיר ,וא
באמצעות מכשירי הנותני חשיפה לריביות שונות.
 13.3.3פסגות השתלמות ב' כספית טווח קצר
בו יושקעו לפחות  70%מנכסי המסלול במזומ ,בפקדונות קצרי מועד,
במק"מי ,בניירות ער מסחריי ובניירות ער סחירי ,כפי שיוחלט על ידי
החברה המנהלת ,מפע לפע ,על פי שיקול דעתה ובהתא להוראות ההסדר
התחיקתי ,ובלבד שמש החיי הממוצע של הנכסי )ברמת כלל נכסי המסלול(
הינו עד שנה אחת וכ שנכסי המסלול לא יושקעו במניות ו/או באופציות על
מניות ו/או באופציות על מדדי המניות ו/או בכל נכס אחר המאפשר חשיפה
לשוקי מניות.
 13.3.4פסגות השתלמות ב' מסלול מניות
בו יושקעו לפחות  50%מנכסי המסלול במניות א באופ ישיר ,וא באמצעות
מכשירי הנותני חשיפה למניות באר 2ובחו"ל.
 13.3.5פסגות השתלמות ב' מסלול חו"ל
בו יושקעו לפחות  50%מנכסי המסלול בנכסי בחו"ל.
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 13.3.6פסגות השתלמות ב' מסלול קידו
מסלול השקעה כללי שאינו מוטה לכוו השקעה מסויי המנוהל בהתא
להתפתחויות בשוק ההו ושיקול דעת החברה המנהלת ,שבו יושקעו לפחות 10%
מנכסי המסלול במניות.
 13.4פעולות השקעה ,קניה ומכירה של ניירות ער ,תבוצענה עבור הקר בנפרד ,אול החברה
תהיה רשאית לבצע עסקאות עבור הקר ביחד ע קופות גמל אחרות שהחברה מנהלת
או תנהל ,בהוראות מרוכזות .הוראות מרוכזות תבוצענה במתכונת שנקבעה למנהלי
תיקי בחוק הסדרת העיסוק בייעו 2השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – .1995
 .14זכאות לתשלו ולהעברת כספי
 14.1תשלו כספי
הקר תשל לעמית או לבאי מכוחו ,ולעמית חבר קיבו – 2א נית לכ אישור בכתב
מנציג הקיבו ,2עלפי בקשה בכתב ,באחד מאלה:
14.1.1

למטרת השתלמות ,החל מתו שלוש שנות חברות בקר ,בהתא לכללי
המפורטי בסעי  15להל ובהתא להוראות ההסדר התחיקתי.

14.1.2

לכל מטרה שהיא ,וללא צור באישור כלשהו ,החל מתו שש שני ממועד
התשלו הראשו.

14.1.3
14.1.4

בפטירת העמית לזכאי כמפורט בסעי 16
במועד תשלו כספי ,שלא בהתא לכללי שנקבעו בסעיפי  14.1.1עד 14.1.3
ינוכה מס במקור מסכו הצבירה בחשבו העמית בניכוי הפקדותיו של העמית
בערכ הנקוב.

 14.2העברת כספי לקופת גמל לתגמולי
 14.2.1עמית בקר הזכאי למשו כספי לפי סעי  ,14.1.2רשאי להעביר כספי
העומדי לזכותו בקר לחשבו חדש ,במעמד עמית עצמאי ,בקופת גמל
לתגמולי .לעני חישוב מועד זכאותו של העמית למשיכת כספי מקופת הגמל
לתגמולי כאמור ,יראו את יו ההפקדה הראשו של העמית בקר ההשתלמות
כיו שבו הוא היה לעמית בקופת הגמל לתגמולי.
14.2.2

כספי שהועברו כאמור לא יהיו ניתני למשיכה אלא בתו שנה ממועד
העברת לקופת הגמל לתגמולי ,וא הופקדו סכומי נוספי לאחר ההעברה,
רק בתו התקופה בה היה זכאי העמית למשו הכספי מקופת התגמולי
בהתא לתקנונה והוראות ההסדר התחיקתי.

14.2.3

העברת הכספי של עמית חבר קיבו 2כפופה להמצאת אישור בכתב מנציג
הקיבו 2ולהוראות ההסדר התחיקתי.
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 .15השתלמות
עמית זכאי לקבל כספי מהקר למטרת השתלמות בכפו לאמור בסעי  14.1.1ובתנאי
הבאי:
 15.1השתלמות בישראל ,אחת לשנה ,כאשר הסכו שימש על ידו לא יעלה על  1/3מגובה
הצבירה בחשבונו בקר בעת המשיכה .הסכו שנותר בחשבונו לאחר המשיכה .וכ
הפקדות נוספות ,יהיו ניתני למשיכה בתו שש שנות חיסכו.
 15.2השתלמות בחו"ל אחת לשלוש שני.
היתרה בחשבונו לאחר תשלו מענק ההשתלמות ,בתוספת הרווחי עליה ,תעמוד
לרשותו בתו תקופת חיסכו ,כמפורט בסעי .14.1.2
ההפקדות לאחר המשיכה תיחשבנה כהפקדות בחשבו חדש.
" 15.3השתלמות" משמעה:
•

הכנות למבחני ,קורסי או לימודי לסיווג מקצועי בישראל או מחוצה לה.

•

קורסי מקצועיי מרוכזי בישראל או מחוצה לה בתחו עיסוקו של
העובד.

•

סיורי מקצועיי ,כנסי מקצועיי או ועידות מחו 2לישראל.

•

כל צורת השתלמות אחרת אשר תאושר עלידי הועדה המקצועית של הקר.

 15.4בקשה לקבלת מענק השתלמות תוגש על טופס "בקשה לאישור השתלמות" בנוסח
ובמתכונת כפי שיהיו מקובלי מעת לעת בחברה המנהלת ,לאחר צורפו כל המסמכי
ומולאו כל הפרטי הדרושי ובכלל זה:
•

נושא ופרוט תכנית ההשתלמות.

•

עמית שכיר ימציא אישור המעביד כי ההשתלמות הינה בתחו עיסוקו
המקצועי של העובד ולתועלת המעביד.

•

אישורי מהמוסד/המפעל/החברה או כל גו אחר שבמסגרתו מתבצעת
ההשתלמות אשר יעידו על מש ההשתלמות ונושא ההשתלמות .במידה
והאישור הינו בשפה האנגלית יש לצר תרגו לעברית.

•

אומד מפורט של ההוצאות הכרוכות בהשתלמות בליווי אישורי מתאימי.

•

בנוגע לעמית עצמאי – מסמכי נוספי בהתא להוראות ההסדר התחיקתי.

 15.5הועדה המקצועית תדו בבקשה עלפי הנתוני והמסמכי שצורפו לבקשה ותאשר
ההשתלמות והסכו להשתלמות לאחר ששוכנעה בנחיצותה וכי נעשו הצעדי הנכוני
לתכנונה.
 15.6הסכו שיאושר לא יעלה על הסכו שנצבר בחשבו העמית במועד האישור.
 15.7היו חילוקי דעות בי חברי הועדה ,תועבר הבקשה לדיו נוס בדירקטוריו החברה.
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 15.8החליטה הועדה לא לאשר הבקשה ,ניתנת לעמית זכות ערעור בפני דירקטוריו החברה.
בהקשר זה מובהר כי הועדה המקצועית לא תהיה ועדת דירקטוריו כהגדרתו של מונח זה
בחוק החברות ,התשנ"ט.1999
 .16כספי של עמית שנפטר
במקרה פטירה של העמית ,אזי הסכומי המצויי בנכסי הקופה שמהווי את חלקו של העמית
בנכסי הקופה ,ושמקור בתקבולי ששולמו על ידי העמית ,בתקבולי ששולמו עבורו לחשבו
קר ההשתלמות הזקו לזכותו ,כל תשלו ששול לזכותו על ידי חברת הביטוח )ככל שאותו
העמית היה מבוטח בהתא להוראות סעי  22להל( ,וכ כל פירותיה של כל אלה )להל ביחד
לצורכי סעי  16זה על סעיפי המשנה שלו" :נכסי העמית בקופה"( ,ישולמו על ידי החברה
המנהלת בהתא להוראות המפורטות להל:
 16.1היה וטר פטירתו של העמית התקבלה אצל החברה המנהלת הוראה בכתב מאת העמית
בה ציי העמית כיצד יחולקו לאחר פטירתו נכסי העמית בקופה )להל" :הוראת
המוטבי"( ,אזי החברה המנהלת תפעל בהתא להסדרי שנקבעו בהוראת המוטבי.
קבע העמית מספר מוטבי ולא קבע את חלקיה ,יחולקו נכסי העמית בקופה בחלקי
שווי בי כל המוטבי .קבע העמית חלקיה של חלק מהמוטבי בלבד ,תחולק היתרה
באופ שווה בי יתרת המוטבי שלגביה לא קבע העמית את חלקיה.
16.1.1

היה ובהוראת המוטבי קבע העמית מוטבי ללא שנקב בשמותיה ,אזי
החברה המנהלת תבצע את הוראת המוטבי ,ככל הנית ,בהתחשב בהוראות
המפורטות כדלקמ )ככל שה ישימות לעניי(:
 16.1.1.1קבע העמית בהוראת המוטבי כי ב זוגו יהיה המוטב ,אזי החברה
המנהלת תשל את נכסי העמית בקופה למי שהיה ב זוגו בעת
הפטירה.
 16.1.1.2קבע העמית בהוראת המוטבי כי המוטבי יהיו ילדיו או צאצאיו,
אזי החברה המנהלת תשל את נכסי העמית בקופה לכל ילדיו של
העמית ,לרבות ילדיו המאומצי על פי חוק וילדי שנולדו לא
יאוחר מ  300יו ממועד פטירתו של העמית ובטר למועד חלוקת
נכסי העמית בקופה ,זולת א הוכח שהורות הייתה לאחר פטירת
העמית או שהורת אינה של העמית ,בחלקי שווי ביניה.
 16.1.1.3קבע העמית בהוראת המוטבי כי המוטבי יהיו יורשיו על פי די
או הזוכי על פי צוואתו ,יראו בהוראות אלה כהוראת מוטבי,
והחברה המנהלת תשל את נכסי העמית בקופה בהתא להוראות
צו קיו צוואה או צו ירושה ,שניתנו על ידי רש לענייני ירושה או
בית משפט או בית די מוסמ בישראל ,כשהוא מאושר ע אישור
אותה הרשות כי העתק הצו נכו ומתאי למקור ,לפי העניי
)ובהתא להוראות סעיפי  16.2.1ו  16.2.2להל(.
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16.1.2

במידה ומוטב נפטר טר פטירתו של העמית ,ולא ניתנה הוראת העמית מה
יעשה בחלקו של המוטב שנפטר ,אזי יראו בהוראת המוטבי שניתנה לטובתו
של אותו המוטב שנפטר כהוראה שמעול לא ניתנה ,והחברה המנהלת תחלק
את חלקו של אותו המוטב שנפטר לשאר המוטבי הנותרי ,בהתא לחלק
היחסי כפי שקבע העמית בהוראת המוטבי .ניתנה הוראת העמית מה יעשה
בחלקו של המוטב שנפטר ,תפעל החברה המנהלת לפי הוראת העמית.
נפטר מוטב טר מות העמית ,ולא קבע העמית מוטבי נוספי או שלא נותרו
מוטבי נוספי בחיי ,תשל החברה המנהלת את נכסי העמית בקופה
בהתא להסדרי הקבועי בסעי  16.2להל ,על סעיפי המשנה שלו ,לפי

16.1.3

העניי.
מבלי לגרוע מהוראת סעי  16.1.1.3לעיל ,במקרה בו עמית קבע בצוואתו
הסדרי באשר לחלוקת נכסי העמית בקופה או באשר לחלוקת נכסיו בקופות
גמל ו/או קופות תגמולי )לפי העניי( ,אזי נכסי העמית בקופה יחולקו
למוטבי הקבועי בצוואה ,בהתא להוראות הצוואה ,ובלבד שנתקיימו כל
התנאי המפורטי להל (i) :תארי הצוואה מאוחר לתארי האחרו בו נת
העמית הוראת מוטבי לחברה המנהלת; ) (iiהעתק הצוואה הועבר לידי
החברה המנהלת בטר חולקו נכסי העמית בקופה; ) (iiiהומצא לחברה
המנהלת ,בטר חולקו נכסי העמית בקופה ,העתק מצו קיו הצוואה שנית
על ידי רש לענייני ירושה או בית משפט או בית די מוסמ בישראל ,כשהוא
מאושר ע אישור אותה הרשות כי העתק הצו נכו ומתאי למקור.

 16.2לא נת העמית הוראת מוטבי או במקרה בו לא נית לבצע את הוראת המוטבי או את
הוראת צוואת העמית בנוגע לנכסי העמית בקופה )לפי העניי( ,אזי החברה המנהלת תחלק
את נכסי העמית בקופה בהתא להוראות המפורטות להל ,לפי העניי:
16.2.1

במידה ומונה על ידי רש לענייני ירושה או בית משפט או בית די מוסמ
בישראל מנהל עיזבו לעיזבונו של העמית הנפטר ,אזי החברה המנהלת תעביר
את נכסי העמית בקופה למנהל העיזבו בכפו לקבלת העתק מצו מינוי מנהל
העיזבו שנית על ידי רש לענייני ירושה או בית משפט או בית די מוסמ
בישראל ,כשהוא מאושר ע אישור אותה הרשות כי העתק הצו נכו ומתאי
למקור.

16.2.2

במקרה בו לא מונה מנהל עיזבו כאמור בסעי  16.2.1לעיל ,אזי החברה
המנהלת תשל את נכסי העמית בקופה בהתא להסדרי המפורטי להל,
לפי העניי:
 16.2.2.1במידה והעמית הותיר אחריו צוואה ,אזי החברה המנהלת תחלק
את נכסי העמית בקופה לזוכי על פי הצוואה ,ובלבד שיומצא
לחברה המנהלת העתק מצו קיו הצוואה שנית על ידי רש לענייני
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ירושה או בית משפט או בית די מוסמ בישראל ,כשהוא מאושר
ע אישור אותה הרשות כי העתק הצו נכו ומתאי למקור,
כדלקמ (i) :קבע העמית בצוואתו הסדרי באשר לחלוקת נכסי
העמית בקופה או באשר לחלוקת נכסיו בקופות גמל ו/או קופות
תגמולי )לפי העניי( ,יחולקו כספי העמית בקופה בהתא
להוראות אלה בצוואה; ) (iiלא ניתנה הוראה בצוואה כאמור בסעי
 (i)16.2.2.1לעיל ,אול ניתנה הוראה בצוואה באשר לכל רכוש
העמית או ליתרת רכושו ,יחולקו נכסי העמית בקופה בהתא
לחלקיה היחסיי של היורשי בכל רכוש העמית או ביתרת
רכושו ,לפי העניי.
 16.2.2.2במידה ולא הותיר אחריו העמית צוואה או שלא נית לקיי את הוראות צוואת
העמית בקשר ע נכסי העמית בקופה ,אזי החברה המנהלת תחלק את נכסי העמית בקופה
ליורשי שנקבעו בצו ירושה ,בהתא לחלקי לה זכאי היורשי על פי די כמפורט בצו
הירושה ,ובלבד שיומצא לחברה המנהלת העתק שנית על ידי רש לענייני ירושה או בית משפט
או בית די מוסמ בישראל ,כשהוא מאושר ע אישור אותה הרשות כי העתק הצו נכו ומתאי
למקור.
 .17כספי עמית שנפטר אינ בכלל נכסי העזבו
למניעת ספק מובהר ,כי בכל מקרה יראו את נכסי העמית בקופה שלא כחלק מעיזבו העמית,
וזאת ג א חלוקת תתבצע בהתא להוראות צוואת עמית או ירושה על פי די ,ואי בהוראות
סעיפי  14או  16לעיל משו הכללת הסכומי העומדי לזכותו של העמית הנפטר בחשבונו
בקר כחלק מעיזבונו.
 .18עמית קיבו! או עמית מושב שיתופי
עמית קיבו 2או עמית מושב שיתופי רשאי למשו כספי מהקר ,בהתא להסדר התחיקתי.
 .19עמית חבר קיבו!
 19.1עמית חבר קיבו 2יהיה רשאי למשו הכספי א התמלאו בו תנאי הזכאות המתייחסי
לעמית עצמאי ,בהתא להסדר התחיקתי ,ובלבד שנית לכ אישור בכתב מנציג
הקיבו ;2אישור כאמור יכול להינת בכל שלב בתקופת החברות בקר ו/או יחד ע
19.2

הבקשה למשיכת כספי.
עמית חבר קיבו 2אשר עזב את הקיבו 2יהיה רשאי למשו הכספי א נתמלאו בו תנאי
הזכאות כאמור בסעי  19.1לעיל ,או להעביר הכספי לחשבו במעמד עמית עצמאי
שאיננו חבר קיבו ,2בכפו להמצאת אישור בכתב מנציג הקיבו 2לשחרור הכספי.
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במקרה זה בטלה ההוראה הבלתי חוזרת למינוי הקיבו 2כמוטב של העמית ,כאמור
בסעי  19.3להל.
19.3

לעניי תגמולי של עמית עצמאי שנפטר ,למרות האמור בסעי  16לעיל ,ייחשב הקיבו2
בו חבר עמית קיבו ,2כמוטב של העמית כאמור ,אשר קביעתו כמוטב מהווה קביעה
בלתי חוזרת ,בכפו לאמור בסעי  19.2לעיל .הוראת סעי זה תופיע במסמכי
ההצטרפות של העמית לקר.

 .20מסירת מידע למעביד
החברה המנהלת תהא רשאית למסור למעביד מידע לגבי חשבונות במעמד שכיר של עובדיו
בקר.
 .21אופ התשלו לעמיתי
 21.1עמית החוס באחד או יותר מסלולי השקעה ומוש חלק מהכספי הצבורי בחשבונו
בקר ,יקבע בעת מת הוראת המשיכה לקר מאיזה מסלול או מסלולי ישולמו
הכספי.
 21.2החברה תשל לעמית או לבאי מכוחו את הכספי המגיעי לו מחשבונו בכל אחד
מהמסלולי בקר ,או את חלק ,בתנאי הקבועי בהסדר התחיקתי ובתקנו זה
ולאחר המצאת כל המסמכי המוכיחי זכאותו לקבלת הכספי ,ולהנחת דעתה של
החברה המנהלת.
 21.3התשלו לעמית או לבאי מכוחו ,יעשה כקבוע בהסדר התחיקתי .עמית המבקש
למשו חלק מהכספי העומדי לזכותו ,ינהגו בו בכפו להסדר התחיקתי.
 .22ביטוח חיי קבוצתי
החברה המנהלת רשאית לבטח את עמיתי הקר בביטוח חיי קבוצתי כהגדרתו בחוק הפיקוח
על שירותי פיננסיי )ביטוח( ,התשמ"א   ,1981בכפו להוראות ההסדר התחיקתי.
ביטחה הקר את עמיתיה בביטוח כאמור לעיל ,תהא רשאית לבטלו בכל עת בהתא לשיקול
דעתה הבלעדי ,בכפו למת הודעה לעמית  60יו לפני מועד הביטול.
 .23הלוואות לעמיתי
הקר רשאית לתת הלוואות לעמיתי הקר בכפו להוראות ההסדר התחיקתי ובהתא
למדיניות שתקבע החברה המנהלת מעת לעת.
 .24תפעול באמצעות בנק
 24.1עד אשר ייקבע אחרת כמתואר בסעי  24זה להל ,החברה המנהלת תנהל את הקר
בהתא להסדר התחיקתי .לש כ רשאית החברה המנהלת להתקשר ע גור אחר,
המורשה לכ בהתא להוראות ההסדר התחיקתי ,באמצעות המנגנו העומד לרשותו
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בכח אד ,בציוד ובמשרדי ,או באמצעות גו אחר שיוסמ על ידיו ,יבצע את הפעולות
את היחידות לניהול ולתפעול החברה המנהלת והקר ,ובכלל זה מת דו"חות לעמיתי
ולגופי המפקחי על פעילות הקר ,הכל בהתא להסדר התחיקתי.
24.2

24.3

החברה המנהלת תהא רשאית ,בכל עת ,להעביר את ניהולה של הקופה לידי חברה
מנהלת אחרת ,כפו להסכמת הרשויות הממשלתיות הרלוונטיות כפי שיידרש לפי די
)לרבות ,מבלי לגרוע ,הסכמת הממונה על שוק ההו (.
בעלי המניות )במישרי או בעקיפי( של החברה המנהלת יהיו רשאי ,בכל עת ,להעביר
את אחזקותיה ,בחברה המנהלת לצד/די שלישי/י כלשה ,בהתא להוראות תקנו
החברה המנהלת )כפי שתהיינה אותה עת( ,כפו להסכמת הרשויות הממשלתיות
הרלוונטיות כפי שיידרש לפי די )לרבות ,מבלי לגרוע ,הסכמת הממונה על שוק ההו(.

.25

דמי ניהול
 25.1תמורת שירותי הניהול של החברה המנהלת ,תגבה החברה המנהלת מחשבונו של העמית
בקר דמי ניהול בשיעור שלא יעלה על  2%בשנה.
 25.2אופ גבית דמי הניהול יהיה בהתא להסדר התחיקתי.

 .26פירוק הפסקת פעילות
החברה המנהלת לא תקבל החלטות פרוק או הפסקת פעילות אלא א כ ,קיבלה קוד לכ
אישור לכ מאת הממונה.
 .27הודעות
 27.1כל עמית יציי בבקשה שהוא יגיש להתקבל כעמית ,כתובת באר 2לש משלוח הודעות
אליו ,ויעדכ הכתובת מעת לעת ,בהתא לשינויי שיחולו בה.
 27.2לא מסר עמית הקר לחברה כתובת באר 2או לא עדכ כתובתו ,רשאית החברה לראות
את הכתובת הרשומה במרש האוכלוסי ככתובתו של העמית.
 27.3החברה לא תהיה חייבת לשלוח הודעות לעמית הקר שלא מסר כתובת באר 2לש
משלוח הודעות אליו או שאינו מתגורר בפועל בכתובת הרשומה ככתובתו במרש
האוכלוסי ,או למי שדבר דואר כלשהו שנשלח אליו הוחזר על ידיד הדואר.
 27.4הודעה שנשלחה ע"י החברה לעמית הקר בדואר רגיל )לא רשו( ,לכתובת שנמסרה
וידועה לקר ,תיחשב כאילו הגיעה ליעדה תו פרק זמ שבו היתה ההודעה נמסרת ע"י
הדואר בדר הרגילה.
פ\31\3\111
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