מהדורה עדכנית מיו 4.3.2008

תכנית לקר השתלמות
פ ס ג ו ת ש י א ה ש ת ל מו ת מ נ י י ת י
.1

פירושי
מלבד א תוכ הכתוב יחייב אחרת יהא בתקנו זה פירוש המונחי הבאי כדלקמ:

1.1

ההסדר התחוקתי



חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( ,התשס"ה
) 2005להל" :חוק קופות גמל"( ,התקנות מכוחו ,פקודת
מס הכנסה )נוסח חדש( ,תקנות מס הכנסה )כללי לאישור
ולניהול קופות גמל( ,תשכ"ד 1964וכל חוק ,תקנות ,צווי
והוראות אחרי ,העשויי לחול על פעולותיה של החברה
הנדונה כפי שיהיו בתוק) מזמ לזמ;

עמית



כהגדרתו בחוק קופות גמל;

עמית עצמאי



עמית יחיד המשל כספי לקר בעד עצמו שיש לו הכנסה
מעסק או משלח יד;

עמית שכיר



כהגדרתו בחוק קופות גמל;

עמית חבר קיבו



כהגדרתו בפקודת מס הכנסה;

החברה



פסגות קופות גמל בע"מ;

הקר



פסגות שיא השתלמות מנייתי;

חשבו/חשבונות



חשבונות הקר בה יופקדו כספי העמיתי לפי תכנית זו.

1.2

.2

.3

מובהר בזה כי בכל מקרה של סתירה בי האמור בתקנו זה לבי האמור בהסדר התחוקתי
יגבר ההסדר התחוקתי.

מטרות הקר
2.1

לאפשר לעמיתי השתלמות מקצועית באר +ובחו +לאר ,+באישור המעביד ובכפו) לתקנו
הקר ולהסדר התחוקתי.

2.2

לאפשר לעמיתי תכנית חסכו לתקופה של  6שני ,בכפו) להוראות ההסדר התחוקתי.
לאחר תקופה זו יכול עמית לפעול באחת משתי הדרכי הבאות:
.1

למשו ,הכספי בכפו) להסדר התחוקתי שיהיה בתוק) באותה עת.

.2

להעביר כספי הקר לקופת גמל ,על פי האמור בהסדר התחוקתי.

הצטרפות לקר
3.1

עמית המעוני להצטר) לקר ,יגיש טופס בקשת הצטרפות לקר ,בנוסח שיימסר
לו ,כשהוא ממולא כראוי וחתו על ידו ובצרו) אות ראיות שתדרוש ממנו
החברה המנהלת בדבר מעמדו כשכיר ,עצמאי או חבר קיבו +ובדבר כל פרט אחר
הנחו +לאישור חברותו בקר ,כפי שתקבע החברה המנהלת.
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.4

4.1

3.2

עמית שכיר יחתי על טופס בקשת ההצטרפות ג את מעבידו ועמית חבר קיבו+
יחתי ג את מזכיר הקיבו .+עמית עצמאי יידרש לחתו ג על אישורי
והצהרות מתאימי ולמסור פרטי מזהי ואחרי ,ככל שהדבר יידרש עלפי
ההוראות לאיסור הלבנת הו.

3.3

החברה המנהלת רשאית לאשר הצטרפות של עמית ללא סייג ,או לאשרה
בסייגי שיקבעו ,או לסרב לאשרה  זאת ,על פי שיקול דעתה ,מבלי שתהיה
חייבת לנמק את ההחלטה.

3.4

אד לא יחשב כעמית בקר בטר אישרה החברה המנהלת את הצטרפותו
ובכפו) לסייגי שקבעה )ככל שקבעה( באישור ההצטרפות ,ובטר הופקד בגינו
לפחות תשלו אחד לקר.

3.5

לצור ,מניי שנות הוותק ,יובא בחשבו חודש ההפקדה הראשונה ,מיו
שהתחיל העמית להפקיד בקר והכל בהתא לקבוע בהסדר התחוקתי .ע
העברת כספי מקר השתלמות אחת לאחרת כאמור בסעי)  4להל ,ירש
הוותק שנצבר בקר ההשתלמות ממנה הועברו הכספי ,בהתא להסדר
התחוקתי.

מעבר מקר אחרת וצבירת ותק
העברה מקר אחת לקר אחרת וחישוב מני שנות הוותק יהיה בכפו) להסדר התחוקתי.

4.2

דיווח לעמיתי
מדי שנה וכ בכל מועד אחר שנקבע בהסדר התחוקתי ,תדווח הקר לעמיתיה פירוט כל
תשלומי העמית והמעביד שהופקדו ,תו ,הפרדה בי התשלומי ותו ,ציו סכומי הקר
והרווחי ,נטו לאחר דמי ניהול ,שנצברו עליה ,וכ כל פרט אחר כנדרש בהסדר התחוקתי.

.5

זכויות העמיתי בקר
5.1

יציאות להשתלמות
.1

השתלמויות באר – +יותרו לאחר  3שנות חברות בקר ובכפו) להסדר התחוקתי .
לצור ,חשוב הותק לעני יציאה להשתלמות יובא בחשבו הותק שנצבר בקר
השתלמות אחרת ,ובתנאי שהעברה מקר אחרת לקר זו נעשתה כאמור בסעי)  4לעיל
ובכפו) להסדר התחוקתי.
לאחר מכ ,נית יהיה לצאת להשתלמות באר +בכל שנה ,בתנאי שלא יימש ,סכו
העולה על סכו או שיעור שנקבעו ,בהוראות לפי פקודת מס הכנסה.

.2

השתלמויות בחו"ל – יותרו לאחר  3שנות חברות בקר – מדי  3שני בכפו) להסדר
התחוקתי.
יציאות להשתלמות באר – +שלגביה לא ידרשו משיכות העולות על הקבוע בפקודת
מס הכנסה מהיתרה הצבורה בקר בעת משיכת – לא יפגעו בצבירת הותק להשתלמות
בחו"ל.

.3

בכפו) לס"ק  12לעיל ,לפני מלאת  6שנות חברות בקר – נית למשו ,כספי באישור
החברה להשתלמות פע ב 12חודשי – הכל כקבוע בהסדר התחוקתי.

.4

כ"השתלמות" בגינה תאשר החברה משיכת כספי בחלו)  3שנות חברות ,א ,בטר
חלפו שש שנות חברות בקר ,יחשבו בכפו) להסדר התחוקתי,כל אחד מאלה:
א .קורסי או לימודי לסיווג מקצועי בישראל או מחוצה לה.
ב .קורסי מקצועיי מרוכזי בישראל או מחוצה לה בתחו עיסוקו של העובד.

3
ג .סיורי מקצועיי ,כנסי מקצועיי או ועידות מחו +לישראל.
ד .כל צורת השתלמות מקצועית אחרת אשר תאושר ע"י החברה ,למעט לימודי
אקדמאיי ,בכפו) להסדר התחיקתי בנוס) או במקו האמור לעיל.
5.2

משיכת כספי
בפטירת עמית ו/או בתו  6שנות חברות ממועד התשלו הראשו לחשבו הקר – נית
למשו ,את כל הסכו שהצטבר או חלק ממנו – לכל מטרה שהיא ,בכפו) להסדר התחוקתי.
עמיתי שהגיעו לגיל הפרישה ,כהגדרתו בהסדר התחוקתי יוכלו לפעול כמצוי
לעיל ,החל מתו  3שני ממועד התשלו הראשו לחשבו הקר.

5.3

שינוי סטטוס של עמית
עמית אשר הפ ,לעמית עצמאי יהא זכאי להמשי ,ולהפקיד כספי בקר עבור עצמו ,בהתא
להסדרי החלי על עמית עצמאי ובכפו) להוראות ההסדר התחוקתי.

5.4

נוהל הגשת בקשות להשתלמות ,אישורו וביצוע
.1

הבקשה ליציאה להשתלמות תוגש לחברה על גבי טופס מיוחד.

.2

את הבקשה יש להגיש  3חודשי לפחות לפני מועד היציאה להשתלמות ,כדי לאפשר
לחברה לדו בבקשה וכדי שתהיה שהות למבקש להשיג את המסמכי הדרושי.

.3

אל הבקשה ליציאה להשתלמות יש לצר) מסמכי המאשרי את תכנו ההשתלמות
כגו:
•
•
•
•
•
•
•

.6

.7

התכתבות ע מקו ההשתלמות.
אישור המעביד.
הסכמה או הזמנה ממקו ההשתלמות )במקרה של מחקר(.
הרשמה לוועידה או כנס.
הרשמה לסיור מקצועי קבוצתי.
פירוט תכנית ההשתלמות.
תוכנית מפורטת של הסיור בחו"ל ,ע ציו ימי השהייה לפי היעד ונושאי
ההשתלמות.

.4

בנוס) ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בקשת היוצא להשתלמות ,באר +ו/או בחו"ל ,תכלול
התחייבות לדווח על השתלמותו ,בתו ,חודשיי ממועד סיו ההשתלמות ,וזאת לש
צבירת מידע למע יעו +למשתלמי שיבואו אחריו.

.5

החברה תאשר את היציאה להשתלמות רק לאחר שהשתכנעה שמטרת הנסיעה היא
אכ השתלמות ונעשו צעדי לתכנו השתלמות יעילה.

.6

במקרה של חילוקי דעות – תעבור הבקשה לדיו נוס) במועצת המנהלי של החברה,
או בפני מי שייקבע לכ ,על ידי מועצת המנהלי של החברה.

.7

במקרה של החלטה שלילית – ניתנת לעמית זכות ערעור בפני מועצת המנהלי של
החברה ,או בפני מי שייקבע לכ ,על ידי מועצת המנהלי של החברה.

6.1

עמית ומעביד יהיו רשאי לשל לקר תשלומי בכפו) להסדר התחוקתי.

6.2

תשלומי שישולמו לקר על פי פיסקה )א( לעיל ייקראו להל תקבולי.

7.1

החברה תנהל עבור כל עמית חשבו נפרד ובו ירשמו התקבולי .כ יירשמו הסכומי ששולמו
לו מחשבונו על פי האמור בתקנות אלה ,והכל בהתא להסדר התחוקתי.

4
7.2

לעמית שכיר יירשמו התקבולי תו ,הפרדה בי תשלומיו לבי תשלומי מעבידו.

.8
8.1
8.2

.9

החברה תשקיע את נכסי הקר על פי שקול דעתה ובכפו) לקבוע בהסדר התחוקתי
שיהיה בתוק) מעת לעת.
על א) האמור בסעי) קט  .8.1דלעיל ,שעור ההשקעה במניות לרבות ניירות ער,
המירי למניות לא יפחת מ  50%מס ,השקעותיה.

חלקו של כל עמית בחשבונות הקר ייקבע בהתא להסדר התחוקתי.

.10

ערכ של נכסי הקר יחושב כאמור בהסדר התחוקתי.

.11

במות עמית תחולנה הוראות אלה:
סכומי העומדי לזכות העמית בחשבונו בקר ישולמו כדלקמ ,בכפו) להסדר התחוקתי:
11.1

נת העמית לחברה הוראה בכתב ,שהתקבלו בחברה לפני פטירתו ובה ציי את מי
שיקבל לאחר פטירתו את הסכומי שיעמדו לזכותו בחשבונות החברה )להל 
"הוראת הנהני"( ,תבצע החברה את הוראת הנהני .נקבעו נהני אחדי ולא נקבעו
חלקיה ,יחולקו הסכומי בשווה.
מת נהנה לפני מות העמית ולא ניתנה הוראת העמית מה ייעשה בחלקו – ייחשב הדבר
כאילו מעול לא ניתנה הוראת נהני לטובת הנהנה שנפטר והחברה תשל את
הסכומי העומדי לזכותו של הנהנה שנפטר לנהנה הנותר בהתא לחלקו היחסי.
באי נהנה נוס) תשל החברה בהתא לאמור בסעיפי קטני ) (11.3או ) (11.4או
).(11.5
עמית ,שהוראת הנהני לגביו ניתנה בצוואה ,כאשר תארי ,הצוואה מאוחר לתארי,
מת הוראת הנהני לחברה והדבר הובא לידיעת החברה לפני בצוע הוראת הנהני
שבידי החברה ,תשל החברה לנהני הרשומי בצוואה ,לאחר שימציאו לחברה צו
קיו הצוואה או העתק מאושר ממנו .מובהר כי במידה והדבר הובא לידיעת החברה
לאחר ביצוע הוראת הנהני שבידי החברה ,לא תהיה החברה אחראית כלפי הנהני
בצוואה.

.12

11.2

לא נת עמית הוראת נהני ,או א לא נית לבצע הוראת הנהני ,תשל החברה את
הסכומי העומדי לזכותו בקר בהתא לאמור בסעיפי קטני ) (11.3או ) (11.4או
) (11.5לפי המקרה.

11.3

למי שנתמנה על ידי בית משפט מסומ ,בישראל להיות מנהל העזבו של עמית שנפטר.

11.4

לא נתמנה מנהל עזבו כאמור בסעי) קט ) (11.3או לא ניתנה לחברה הודעה על מינוי
כזה ,יהיו זכאי לקבל מהחברה את הסכומי העומדי לזכות העמית בחשבונות
החברה ,אות היורשי המנויי בצו ירושה של העמית שנפטר ,שנית על ידי בית
משפט או בית די מסומ ,בישראל )להל – "היורשי על פי די"( באות החלקי
ביניה כנקוב בצו הירושה ,בתנאי שהיורשי על פי די המציאו לחברה העתק מצו
הירושה המאושר על ידי בית המשפט או בית הדי.

11.5

עמית שנפטר וציווה ליורשיו את הסכומי העומדי לזכותו בחשבונות החברה או
שציווה לה את כל נכסיו )להל  "היורשי על פי צוואה"( ולא נתמנה מנהל עזבו
כאמור בסעי) קט ) (11.3בפסקה זו לעיל ,יהיו היורשי על פי הצוואה זכאי לקבל
מהחברה את הסכומי העומדי לזכות בחשבונות החברה באות החלקי ביניה
או באות הסכומי כאמור בצוואה ,בתנאי שהיורשי על פי הצוואה המציאו לחברה
העתק מאושר על ידי בית המשפט או בית הדי ,של צו קיו הצוואה שנית על ידי בית
משפט או בית די מוסמ ,בישראל.

אי בהוראת סעי)  11לעיל משו הכללת הסכומי העומדי לזכות הנפטר בחשבונות הקר כעזבונו.

5
.13

עמית לא יהיה רשאי להעביר ולא יהיה רשאי לשעבד זכויותיו בחשבו לאחר ,אלא בכפו) להסדר
התחוקתי.

.14

לא תהיה הפליה ב הזכויות המוקנות לעמיתי ,והחברה תפעל לטובת העמיתי בקר ההשתלמות
בלבד ולא תעדי) כל עני וכל שיקול על פני טובת.

.15

החברה תהא רשאית ,א ,לא חייבת לתת הלוואות לעמיתיה בסכומי ובתנאי הקבועי בהסדר
התחוקתי ,וכ תהא רשאית ,א ,לא חייבת ,לבטח עמיתיה בביטוח חיי קבוצתי בכפו) להסדר
התחוקתי.

.16

החברה תנהל החשבונות ותית דוחות לעמיתי ,בהתא להסדר התחוקתי.

.17

תמורת שירותי הניהול תגבה החברה מ הקר דמי ניהול .דמי הניהול ייגבו מ החשבונות באופ הבא:

.18

17.1

מידי חודש תנכה החברה דמי ניהול בשיעור שלא יעלה על החלק השני עשר של דמי
הניהול השנתיי המרביי כקבוע בהסדר התחוקתי ,מהסכו העומד לזכות כל עמית
בחשבונו בסו) כל חודש.

17.2

הפקדות לקר ומשיכות מהקר במהל ,החודש ,יחויבו בדמי ניהול יחסית למספר
הימי בה הכס) היה מופקד בקר באותו חודש.

על א) האמור בתקנות החברה יהיו מנהלי החברה חייבי לעשות כל פעולה אשר הסדר התחוקתי יחייב
עשייתה ומנועי מלעשות כל פעולה אשר ההסדר התחוקתי אוסר עשייתה.

.19
19.1

כל עמית יציי בבקשתו להתקבל כעמית – כתובת באר +ומיקוד לש משלוח הודעות
אליו.

19.2

החברה לא תהיה חייבת לשלוח הודעות לעמית שלא מסר כתובת באר +לש משלוח
הודעות אליו.

19.3

כל הודעה שנשלחה לעמית בדואר רגיל – דהיינו על ידי משלוח ההודעה בדואר לאחר
שהודבקו על המעטפה בולי לש משלוח רגיל )לא רשו( – תחשב כאילו הגיעה
לתעודתה תו ,הזמ שבו הייתה ההודעה נמסרת על ידי הדואר בדר ,הרגילה.

