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"פריזמה מגוו פיצויי"
קופת פיצויי מרכזית מסלולית
בניהול פריזמה קופות גמל החדשה בע"מ
 .1מ ב ו א
"פריזמה מגוו " הינה קופה מרכזית לפיצויי

מסלולית ,לעמיתי מעבידי

הצוברי

כספי

לתשלו פיצויי פיטורי  ,בחשבונות המתנהלי על ש המעבידי – עמיתי הקופה.
ייחודיותה של הקופה

–

ניצול הגמישות אשר ניתנה לקופות גמל לנהל את השקעותיה על פי

תקנות מס הכנסה ,במטרה לאפשר לכל עמית ליצור לעצמו את הרכב ההשקעות הרצוי לו ,ע"י
פיצול הסכו העומד לזכותו בחשבונו בקופה בי מסלולי ההשקעה המובני המוצעי ע"י
הקופה.
קביעת הרכב תיק הנכסי האישי של כל עמית ע"י הקצאת כספי הצבירה בי המסלולי השוני ,
על פי העדפותיו האישיות של העמית במונחי של תשואה וסיכו  ,מאפשרי להעביר את השינוי
בכללי ההשקעה של קופות הגמל לרמה האישית ,של כל עמית ועמית.
 .2תחולת תקנו הקופה ותקנו החברה המנהלת
 2.1תקנו הקופה ,תקנו החברה המנהלת וכל המסמכי הנוספי – מסמכי הצטרפות ,ומסמכי
נוספי המסדירי את מערכת היחסי בי הקופה לעמית ואת זכויותיו הנובעות מחברותו
בקופה) ,להל – המסמכי הנלווי ( – מחייבי את החברה המנהלת ,את הקופה ואת העמית,
ובלבד שיתקיי האמור להל :
 2.1.1כל נושא ועני המוסדר בחוק ,ינהגו לגביו בהתא להוראות החוק.
 2.1.2כל נושא המוסדר בתקנו הקופה ובמסמכי הנלווי אשר אושרו ו/או נחתמו ונמסרו
לקופה כנדרש – ינהגו עלפי הוראותיה  ,כל עוד אי בה הוראה כלשהי הנוגדת את
הוראות החוק.
 2.1.3כל נושא אשר אינו מפורט בתקנו הקופה 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 הקופה ,כל המונחי
וההגדרות כפופי לפרוש אשר נית למקביליה בחוק החברות ובתקנות מס הכנסה כפי שיתוקנו
מפע לפע .
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החוק או ההסדר
התחיקתי

פקודת מסהכנסה )נוסח חדש( חוק הפיקוח על שירותי
פיננסיי )קופות גמל( תשס"ה –  2005והתקנות מכוחו )להל :
חוק קופות גמל( ,תקנות מסהכנסה )כללי לאישור ולניהול
קופות גמל( ,התשכ"ד ,1964חוק פיצויי פיטורי תשכ"ג 
 ,1963וכל חוק ,תקנות ,צווי והוראות של כל גור מוסמ,+
לרבות חוזרי גמל וחוזרי גופי

מוסדיי

שהתקי

הממונה,

העשויי לחול על פעולותיה של החברה המנהלת ושל הקופה
כפי שיהיו בתוק ,מזמ לזמ ;
תקנות מס הכנסה
)להל ג התקנות(

תקנות מסהכנסה )כללי
התשכ"ד  ;1964

קופת הגמל או הקופה

"פריזמה מגוו פיצויי " ,שהינה קופת גמל מרכזית לפיצויי ,
מסלולית ,המנוהלת כנאמנות ע"י החברה המנהלת.

כספי הקופה

כמוגדר בחוק קופות גמל.

החברה המנהלת
)להל ג החברה או
המנהלי (

פריזמה קופות גמל החדשה בע"מ ,אשר קבלה רישיו לשמש
כחברה מנהלת קופות גמל כהגדרתה בחוק קופות הגמל
ובתקנות מסהכנסה ,ואשר תנהל קופה זאת כנאמנות.

מעביד

כמוגדר בתקנות מס הכנסה.

עובד

כמוגדר בתקנות מס הכנסה.

משכורת

כמשמעה בתקנות מסהכנסה ובלבד שמדובר ברכיבי שכר
שבשלה חייב המעביד בתשלו פיצויי פיטורי עפ"י חוק או
הסכ עבודה.

עמית
)עמית מעביד(

בקופה זאת ,מעביד המשל כספי עבור פיצויי לעובדיו
השכירי  ,לחשבו המתנהל על שמו בקופה ,שהינה קופת גמל
מרכזית לפיצויי .

פיצויי

סכו הו המשתל ע"י מעביד לעובד או לשאיריו אחריו,
כמענק עקב פרישה או מוות.

תקבולי

כל הכספי שהתקבלו בקופה מתשלומיו של העמית.

חשבו

חשבו המתנהל בקופה ,בו מופקדי הכספי הצבורי לזכותו
של המעביד ,בכפו ,להוראות ההסדר התחיקתי.

טפסי הצטרפות

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

הממונה

הממונה על שוק ההו ביטוח וחסכו במשרד האוצר

לאישור ולניהול קופות גמל(,
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 .4עיסוקי החברה המנהלת
4.1

החברה המנהלת אינה רשאית לעסוק בכל עיסוק אשר ההסדר התחיקתי אינו מתיר אותו

4.2

באורח מפורש ,אלא א כ נית לכ +אישור מאת הממונה.
החברה המנהלת תקבל תקבולי מהעמיתי  ,תחזיק ותנהל את חשבונות העמיתי ותבצע
והעברת כספי

תשלומי

מחשבונות העמיתי  ,הכל עלפי תקנו זה ובכפו ,להסדר

התחיקתי.
4.3
4.4

החברה המנהלת תשקיע את התקבולי בהתא להוראות החוק ולמגבלות שנקבעו בחוק.
במסגרת תקנו זה ,תקיי החברה המנהלת מסלולי השקעה כמפורט בסעי .11 ,כאשר כל
המגבלות והמסגרות עלפי הוראות ההסדר התחיקתי החלות על הקופה ועל החברה
המנהלת יחולו על כל מסלול ומסלול בנפרד ועל כל המסלולי ביחד.

 .5חובות החברה המנהלת
5.1

קופה ,חברה מנהלת וכל העוסקי מטעמ בניהול כספי העמיתי בקופה ,יפעלו לטובת כל
אחד מעמיתי הקופה בלבד ,לא יעדיפו כל עני וכל שיקול על פני טובת העמיתי .

5.2

החברה המנהלת חייבת לעשות כל פעולה שתקנות מס הכנסה מחייבות קופת גמל לעשותה
ולהימנע מלעשות כל פעולה שאות תקנות אוסרות לעשותה.

5.3

החברה המנהלת תדאג כי ספרי החשבונות בחברה המנהלת ובקופה וכל המסמכי
והדו"חות ינוהלו ויערכו בהתא לחוק.

 .6איסור הפליה איסור החזרה ,העברה ,עיקול או שעבוד
6.1
6.2

לא תהא הפליה בי הזכויות המוקנות לעמיתי .
סכומי

ששולמו ע"י העמית לקופה לתשלו

פצויי פיטורי

אינ

ניתני

להחזרה,

להעברה ,לשעבוד או לעיקול .הוראה זו לא תחול על סכו ששול או הופקד כאמור בעד
עובד שבינתיי חדל לעבוד בנסיבות שאינ מזכות אותו בפיצויי פיטורי אלא א הסכו
מיועד ג לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכ קיבוצי או בהסכ אחר שהוא נית להחזרה או
להעברה.
6.3

הסכומי כאמור אינ חלק מנכסי המעביד במקרה של פטירה ,פשיטת רגל או פירוק,
במידה ולא סולקו תביעות העובדי לפי חוק פיצויי פיטורי .

6.4

הוראת סעיפי  6.2ו –  6.3לעיל יחולו ג באשר לרווחי שנוספו על הסכומי כאמור.

 .7הצטרפות לקופה
 7.1ההצטרפות לקופה הינה ע"י מילוי טופס ההצטרפות בדייקנות ובשלמות ומסירתו לחברה.
7.2

העמית ימסור לחברה כל פרט הדרוש לה לצור +ביצוע תפקידיה עלפי כל די .

7.3

חברותו של העמית בקופה תחל ממועד הפקדת הכספי לחשבונו.

7.4

חברותו של העמית בקופה תחל ממועד הפקדת הכספי לחשבונו.
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 .8חשבונות העמיתי
8.1

החברה תנהל חשבו /חשבונות נפרדי

לכל עמית ,על ש

העמית ,בו יצברו הכספי

המיועדי להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורי  ,בי שהופקדו עלידי העמית בדר +של
הפקדות תקופתיות ובי שהועברו מקופת גמל אחרת לזכות עמית הקופה.
8.2

עמית הקופה יוכל לנהל במסגרת הקופה מספר חשבונות ,לסוגי שוני של עובדי .
של נכסי הקופה ,בכל אחד ממסלולי ההשקעה יחושב בהתא

8.3

ערכ

8.4

התחיקתי.
הרווחי או ההפסדי

הנצברי

במסלולי

השוני

להוראות ההסדר

מידי חודש ,כפי שיתקבלו מחשוב

ערכ של הנכסי בכל מסלול השקעה ,ולאחר ניכוי דמי ניהול יזקפו לזכות העמיתי  ,על
פי חלק

בכל אחד ממסלולי ההשקעה במועד החישוב.

 .9העברת כספי ממסלול אחד למשנהו
9.1

עמית בקופה 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 ,חתומה בידי מורשי חתימה מטע העמית ,בנוסח כפי שיהיה מקובל
באותה עת בחברה המנהלת )להל – "הוראת העברה"(.

9.2

העברת כספי בי מסלול השקעה אחד לאחר תתבצע במזומ בלבד.

9.3

החברה תבצע את הוראת ההעברה בתו +תקופה שאינה עולה על הקבוע בהוראות ההסדר

9.5

התחיקתי.
עמית יקבל דיווח מ בקופה על ביצוע הוראת העברה לא יאוחר מ  30יו לאחר שכל
ההוראה בוצעה.

 .10השקעות הקופה
 10.1כל השקעות הקופה תהיינה כפופות להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו בהסדר
התחיקתי.
10.2

כספי כל אחד ממסלולי ההשקעות ,למעט המסלול "פריזמה מגוו עד  10%מניות",
יושקעו בנכסי הכלולי בהגדרת ההשקעות המותרות באותו מסלול ,בשיעור בהתא
להוראות ההסדר התחיקתי.

10.3

החברה המנהלת תוכל לסגור מסלול השקעה בו היתרה נמוכה מסכו מינימלי שיקבע על
ידה ,תו +מת הודעה מראש לעמיתי בהתא להוראות ההסדר התחיקתי.

10.4

בכפו ,לאמור בסעיפי
להשתנות כדלקמ :

 10.1ו  ,10.2יתנהלו בקופה  6מסלולי השקעה ומספר

יכול

 10.4.1פריזמה מגוו כספית טווח קצר
בו יושקעו לפחות  70%מנכסי המסלול במזומ  ,בפקדונות קצרי מועד ,במלוות קצרי
מועד ,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
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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.
 10.4.2פריזמה מגוו אג"ח לא צמודות בריבית קבועה או בריבית משתנה
בו יושקע לפחות השיעור המינימלי הקבוע בסעי 10.2 ,באג"ח לא צמודות בריבית
קבועה ובאג"ח לא צמודות בריבית משתנה.
 10.4.3פריזמה מגוו צמוד מדד לטווח ארו*
בו יושקע לפחות השיעור המינימלי הקבוע בסעי 10.2 ,באג"ח צמודות למדד
המחירי לצרכ ומח"מ של מעל חמש שני .
 10.4.4פריזמה מגוו מניות חו"ל
בו יושקע לפחות השיעור המינימלי הקבוע בסעי 10.2 ,במניות בחו"ל ובנגזרי על
מניות ומדדי מניות בחו"ל.
 10.4.5פריזמה מגוו מניות
בו יושקע לפחות השיעור המינימלי הקבוע בסעי 10.2 ,במניות באר 1ובחו"ל,
ובנגזרי על מניות ומדדי מניות באר 1ובחו"ל.
 10.4.6פריזמה מגוו עד  10%מניות
מסלול השקעה בו תשקיע החברה המנהלת את נכסי המסלול כפי שיוחלט על ידה
מפע

לפע

על פי שיקול דעתה ובהתא

להסדר התחיקתי ,א +בכל מקרה לא

יושקעו יותר מעשרה אחוזי ) (10%מנכסי המסלול במניות באר 1ובחו"ל ,ובנגזרי
על מניות ומדדי מניות בחו"ל.
 10.5עמית בקופה שלא ציי בעת הצטרפותו לקופה לאיזה מסלול הוא מבקש להפנות את
הכספי המופקדי על ידו בחשבו ייחשב כאילו הורה להפקיד במסלול פריזמה מגוו עד
 10%מניות.
 10.6פעולות השקעה ,קניה ומכירה של ניירות ער ,+תבוצענה עבור הקופה בנפרד ,אול החברה
תהיה רשאית לבצע עסקאות עבור הקופה ביחד ע קופות גמל אחרות שהחברה מנהלת או
תנהל ,בהוראות מרוכזות .הוראות מרוכזות תבוצענה במתכונת שנקבעה למנהלי תיקי
בחוק הסדרת העיסוק בייעו 1השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – .1995
.11

משיכת כספי מהקופה
 11.1לאחר שקיבלה הקופה בקשת משיכה מהעמית או מחלי ,העמית ,לפי העני  ,תשל
הקופה מחשבונו של העמית את הסכומי הבאי  ,ובלבד שהסכו לא יעלה על הסכו
הרשו לזכות העמית בחשבונו בקופה באותה העת:
 11.1.1לעובדו של עמית )או לשאריו( ,לאחר שהפסיק לעבוד אצל העמית – את סכו
הפיצויי לה הוא זכאי ,או חלק בהתא להוראת העמית בכתב ובכפו,
לאישור פקיד השומה .להוראה זו יצר ,העמית העתק דיווח למס הכנסה על
11.1.2

תשלו פיצויי לעובדיו.
לקופת גמל מרכזית לפיצויי

אחרת – בהתא

להוראות העמית ,באישור

הקופה המקבלת ובהתא להוראות ההסדר התחיקתי.
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11.1.3

לעמית ,לש

תשלו

פיצויי

לעובדו שחדל לעבוד בנסיבות המזכות אותו

בפיצויי  .העמית ימציא התחייבות לתשלו הפיצויי לעובד.
11.1.4

לעמית ,לפי פסק די של בית הדי לעבודה הקובע כי היתרה שתיוותר בחשבונו
לאחר שישולמו לו הסכומי אות הוא מבקש למשו ,+תכסה את התחייבותו
לתשלו פיצויי פיטורי לעובדיו ,ואשר מורה לקופה להחזיר כספי לעמית.

11.1.5

במקרה של פטירה ,פשיטת רגל או פירוק של העמית ,ולאור הוראות חוק פיצויי
פיטורי  ,תשכ"ג 1963ישולמו סכומי מחשבו עמית כאמור ,על פי החלטה
שיפוטית ,לפיה תביעות העובדי על פי חוק פיצויי פיטורי  ,תשכ"ג,1963
סולקו .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 תקנו זה לעיל משו הכללת
הסכומי העומדי לזכותו של העמית הנפטר בחשבונו בקופה כחלק מעיזבונו.

 11.2מבלי לגרוע מהאמור בתקנו זה ,החברה המנהלת רשאית לבקש מהמבקשי

לקבל

כספי ממנה כל אישור ,תעודה ,מסמ ,+פסק די או צו ,הכל בהתא לנסיבות לצור+
הוכחת הזכאות לקבלת כספי על פי תקנו זה ,ותהיה רשאית לשלול מה זכאות א
לא מילאו אחר דרישות אלה ,המהוות תנאי מוקד לקבלת כספי מהקופה.
.12

התמזגות עמיתי
התמזג עמית אחד ע עמית אחר ,או העביר עמית אחד מפעלו לעמית אחר ,והעמית האחר
קיבל על אחריותו את ההתחייבויות לתשלו פיצויי פיטורי לעובדיו השכירי של העמית
המתמזג ,הרשות בידי הקופה ,לפי בקשת העמית המתמזג או העמית המעביר בכתב ,להעביר
את זכויותיו לעמית האחר.

.13

סייגי למשיכת כספי מהקופה
 13.1בכל מקרה של תשלו סכומי ע"י הקופה ,עפ"י תקנו זה ו/או עפ"י ההסדר התחיקתי,
תשל הקופה ,כל עוד לא נבצר הדבר ממנה מטעמי שאינ תלויי בה ,את הסכומי
שנדרשה לשל

כאמור רק לאחר שקיבלה את הבקשה לקבלת סכומי  ,בצירו ,כל

המסמכי הנדרשי בהתא להסדר התחיקתי ונוהלי הקופה.
 13.2משיכת כספי מהקופה תבוצע בלוח הזמני הקבוע בהוראת ההסדר התחיקתי.
 13.3הקופה רשאית לדרוש מעובדי הזכאי לקבל פיצויי מהקופה בגי עמית כלשהו ,ו/או
מהעמית המבקש לקבל כספי מהקופה ,לפי העני  ,אישורי  ,תעודות ,מסמכי  ,פסקי
די וצווי  ,הכל בהתא לנסיבות אותו מקרה ,ועל העמית ו/או העובד ,לפי העני  ,למלא
אחר דרישות אלו כתנאי מוקד לקבלת כספי מהקופה.
.14

ניכוי מס במקור
בכל מקרה בו עלפי הוראת כל די יש לנכות מס מהתשלו אותו משלמת הקופה עלפי תקנו
זה ו/או ההסדר התחיקתי ,תנכה הקופה את סכו המס ,אותו היא חייבת לנכות ותעבירו
לרשויות המס .הקופה תעביר לעובד או לעמית ,לפי העני  ,את הסכו נטו לו הוא זכאי ,לאחר
ניכוי המס כאמור ,ותצר ,לתשלו אישור מתאי על סכו המס שנוכה.
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.15

תפעול הקופה
 15.1עד אשר ייקבע אחרת כמתואר בסעי 15 ,זה להל  ,החברה המנהלת תנהל את הקופה
בהתא להסדר התחיקתי .לש כ +רשאית החברה המנהלת להתקשר ע גור אחר
המורשה לכ +לפי הוראות ההסדר התחיקתי ,כדי שבאמצעות המנגנו העומד לרשותו בכח
אד  ,בציוד ובמשרדי  ,או באמצעות גו ,אחר שיוסמ +על ידיו ,יבצע את הפעולות את
הקופה ,ובכלל זה מת דו"חות לעמיתי

ולגופי

המפקחי

על פעילות הקופה ,הכל

בהתא להסדר התחיקתי.
 15.2החברה המנהלת תהא רשאית ,בכל עת  ,להעביר את ניהולה של קופת הגמל
לידי

חברה

מנהלת

אחרת,

הרשויות הממשלתיות הרלוונטיות כפי שיידרש לפי די

כפו,

להסכמת

)לרבות ,מבלי לגרוע,

הסכמתו של הממונה על שוק ההו (.
 15.3בעלי 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 (.
 .16דמי ניהול
 16.1תמורת שירותי הניהול של החברה המנהלת ,תגבה החברה המנהלת מחשבונו של העמית
בקופה דמי ניהול בשיעור שלא יעלה על  2%בשנה.
 16.2אופ גביית דמי הניהול יהיה בהתא להסדר התחיקתי.
 16.3בכפו ,לאמור לעיל ,החברה תהיה רשאית לקבוע שיעור דמי ניהול שונה למסלולי השקעה
שוני ובלבד שלא תהיה אפליה בי עמיתי באותו מסלול.
 .17פירוק הפסקת פעילות
הקופה לא תקבל החלטות פירוק או הפסקת פעילות,אלא א כ קיבלה קוד לכ אישור לכ+
מאת הממונה.
 .18הודעות
 18.1כל עמית יציי בבקשה שהוא יגיש להתקבל כעמית ,כתובת באר 1לש משלוח הודעות
אליו ,ויעדכ את הכתובת מעת לעת ,בהתא לשינויי שיחולו בה.
 18.2לא מסר העמית כתובת באר 1או לא עדכ כתובתו ,רשאית החברה המנהלת לראות את
הכתובת האחרונה הרשומה במרש התושבי ככתובתו של העמית.
 18.3החברה לא תהיה חייבת לשלוח הודעות לעמית הקופה שלא מסר כתובת באר 1לש
משלוח הודעות אליו או שאינו מתגורר בפועל בכתובת הרשומה ככתובתו במרש
התושבי ,או שדבר דואר כלשהו שנשלח אליו הוחזר על ידי הדואר,או למי שדבר דואר
כלשהו שנשלח אליו הוחזר על ידי הדואר.
 18.4הודעה שנשלחה לעמית הקופה ,בדואר רגיל )לא רשו ( ,לכתובת שנמסרה וידועה לחברה,
תיחשב כאילו הגיעה ליעדה תו +פרק הזמ שבו היתה ההודעה נמסרת ע"י הדואר בדר+
הרגילה.
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