ב" ה

תקנו קופת גמל לתגמולי ו/או פיצויי
פרק א' – הגדרות ופרשנות
 .1בפרק זה תהיה למונחי הנזכרי להל המשמעות הנקובה לציד ,דהיינו :
החוק

פקודת מסהכנסה )נוסח חדש( ,תקנות מסהכנסה )כללי לאישור
ולניהול קופות גמל( התשכ"ד  1964וכל חוק ,תקנות ,צווי
והוראות אחרות העשויי לחול על פעולותיה של הקופה כפי שיהיו
בתוק $מזמ לזמ.

תקנות מסהכנסה

תקנות מסהכנסה )כללי לאישור ולניהול קופות גמל( .התשכ"ד
. 1964

גילעד

"גילעד" גימלאות לעובדי דתיי בע"מ.

תקנות גילעד

תקנות ההתאגדות של גילעד כפי שיהיו בתוק $מזמ לזמ.

הקופה

"גילעד" גימלאות לעובדי דתיי בע"מ ,קופת גמל לתגמולי
ופיצויי ,המוחזקת ומנוהלת ע"י גילעד ושאושרה בהתא לחוק.

תקנו

תקנו הקופה כפי שיהיה מזמ לזמ.

הסכ הצטרפות

הסכ הקובע את תנאי ההצטרפות לקופה.

עמית

חבר בקופה המשולמי בגינו כספי תגמולי ו/או פיצויי.

מעביד

אד המשל משכורת

עמית שכיר

עמית אשר משל לקופת התגמולי ואשר מעבידו משל בעדו
כספי לקופה בעד תגמולי ו/או פיצויי.

עמית עצמאי

עמית יחיד ,לרבות שכיר המשל כספי לקופה ללא תשלו מקביל
של מעביד.

תגמולי

סכו המשול ע"י הקופה ,בהתא לתקנונה ,לעמית שכיר או
עמית עצמאי ,מכספי שהצטברו בקופה לזכותו מתשלומי המעביד
ומתשלומיו הוא ,או לזכאי אחרי בתא לתקנו.

כספי פיצויי

סכו המשול ע"י הקופה בהתא לתקנונה לעמית שכיר ו/או
למעביד ,מכספי שהצטברו בקופה לזכות העמית השכיר מתשלומי
המעביד ,או לזכאי אחרי בהתא לתקנו.
1

כספי הקופה

ס( כל הכספי וההכנסות שהתקבלו ע"י הקופה לאחר ניכוי כספי
ששולמו ע"י הקופה בהתא לתקנונה ,הוצאות לניהול הקופה
וכספי שהועברו ע"י הקופה לקופת גמל אחרת.

מדד

משמעו מדד המחירי לצרכ )כולל פירות וירקות( שמפרסמת
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

שנה

התקופה המתחילה באחד בינואר ומסתיימת בשלושי ואחד
בדצמבר.

 .2כל האמור בתקנו במי זכר פירושו ג במי נקבה וכ להיפ( ,אלא א יש בתקנו
הוראה מפורשת אחרת.

2

פרק ב'  הוראות כלליות
 .3עיסוקי הקופה
הקופה תקבל כספי תגמולי ו/או פיצויי בהתא לחוק ,תשקיע ותשלמ
א.
בדר( הקבועה בחוק ובתקנו.
כספי הפיצויי יצטברו מהכספי שמשל המעביד בגי העמית השכיר וכל
ב.
הרווחי שיצטברו בקופה בגי כספי אלה ,בניכוי הוצאות ניהול.
ג.

כספי התגמולי יצטברו מהכספי שישלמו המעביד ,העמית השכיר ,העמית
העצמאי וכל הרווחי שיצטברו בקופה בגי כספי אלה ,בניכוי הוצאות ניהול.

.4

חובות הקופה
הקופה חייבת לעשות כל פעולה שהחוק מחייב את הקופה לעשותה ולהמנע מלעשות
כל פעולה שהחוק אוסר לעשותה.
הקופה תדאג כי ספרי החשבונות של הקופה וכל המסמכי והדוחות ינוהלו ויערכו
בהתא לחוק.
החלטות הנהלת "גילעד" בכל הקשור להפעלת וניהול הקופה כפי שיתקבלו מזמ לזמ
מהוות חלק בלתי נפרד מהתקנו בכפו $להוראות החוק.

.5

איסור העברה ושעבוד
זכויות עמית בקופה אינ ניתנות להעברה או לשעבוד.

.6

איסור אפליה
לא תהא אפליה בי הזכויות המוקנות לעמיתי בקופה.

3

פרק ג'  הצטרפות לקופה
 .4תנאי הצטרפות
ד .אד יצטר $כעמית שכיר לקופה א הוא עובד אצל מעביד שאתו נער( הסכ
בדבר צירו $עובד/י לקופה ושולמו בגינו כספי בהתא לקבוע בתקנו.
ה .אד אשר אינו עובד אצל מעביד כאמור בסעי $משנה א' ,יכול להצטר $לקופה
כעמית עצמאי בהתא לתקנו.
ב .חובות העמית
 .aעמית יהיה חייב למלא את כל החובות החלות עליו בהתא לחוק
זה.
ולתקנו
 .bעמית יהיה חייב למסור לקופה כל פרט שיידרש על ידי הקופה לצור(
חברותו בקופה וקשריו ע הקופה בדייקנות ובשלמות.
ג .חובות המעביד
 .aהמעביד יהיה חייב למלא את כל החובות החלות עליו בהתא לחוק
ולתקנו זה.
 .bהמעביד יהיה חייב למסור לקופה כל פרט שיידרש ע"י הקופה לצור(
הבטחת זכויות העמית בקופה ו/או המעביד ,בדייקנות ובשלמות.
ד .תעודות ומסמכי
הקופה רשאית לבקש מהזכאי לתגמולי ו/או לפיצויי אישורי ,תעודות,
מסמכי ,פסקי די וצווי ,הכל בהתא לנסיבות ועל העמית ו/או הזכאי למלא
אחר דרישות אלה כתנאי מוקד לקבלת כספי.

4

פרק ד'  תשלומי לקופה
ה .תגמולי
 .aמעביד יעביר לקופה את הכספי המגיעי בהתא לחוק והסכ
ההצטרפות בשיעורי דלקמ :
תשלו המעביד עד  5%מהשכר.
ניכוי העמית עד  5%מהשכר.
 .bגובה התשלומי בסעי $זה יהיה בהתא לחוק.
 .cעמית עצמאי ישל לקופה את הכספי כפי שייקבע לפי שיקול דעתו
מפע לפע ,בכפו $לחוק.
ו .פיצויי
המעביד ישל לקופה את הכספי המגיעי ממנו בהתא להסכ ,עבור זכות
העמית השכיר לפיצויי פיטורי ,או לחלק.
מועדי תשלו
התשלו בהתא לתקנה  11ו  12לתקנו יועברו לקופה במועדי הקבועי
בתקנות מסהכנסה.
פיגורי
לא שיל המעביד את התשלומי המגיעי ממנו והניכויי משכר של העמיתי
השכירי או ממנו בלבד בהתא לפרק זה יהיה חייב המעביד בתשלו ריבית
פיגורי בהתא להחלטת הקופה כפי שתתקבל מזמ לזמ ובכפיפות לתקנות מס
הכנסה.
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פרק ה'  חשבונות ורווחי
תגמולי
הקופה תנהל לכל עמית חשבו נפרד בו יירשמו מידי חודש בחודשו כל הכספי
.22
שהועברו בגינו ,מתשלומיו הוא ומתשלומי המעביד )לגבי עמית שכיר( ,או
מתשלומיו בלבד )לגבי עמית עצמאי(.
הקופה תחשב הרווחי הנצברי על הכספי הנ"ל ,בניכוי הוצאות ניהול ,הוצאות
ביטוח א יהיו ,בניכוי תשלומי ששולמו לעמית או לפקודתו.
פיצויי
הקופה תנהל לכל עמית שכיר חשבו פיצויי אישי נפרד בו יירשמו מידי חודש
בחודשו כל הכספי שהועברו בגינו ,מתשלומי המעביד.
הקופה תחשב הרווחי הנצברי על הכספי הנ"ל ,בניכוי הוצאות ניהול ,הוצאות
ביטוח א יהיו ,בניכוי תשלומי ששולמו לעמית או לפקודתו וכספי שהוחזרו
למעביד בהתא לדרישתו ובכפו $לחוק.
רווחי
כל הפקדה בקופה לזכות העמית תזוכה בריבית קופה לתקופה המתחילה ביו
שלאחר יו ההפקדה ומסתיימת בסו $החודש שבו בוצעה ההפקדה ולאחר מכ
תשתת $באופ מלא בחלוקת הרווחי בכפו $לשינויי שיחולו בהוראות החוק
מזמ לזמ.
 .5כספי הקופה יושקעו בהשקעות המותרות בחוק ובמגבלות הקבועות בחוק.
ז .א.
מגילעד.

הקופה תשל לגילעד דמי ניהול תמורת כל השירותי שתקבל

א .הקופה תנכה מידי חודש דמי ניהול בשיעור שלא יעלה על  0.15%מהסכו
שנרש בחשבו של עמית בסו $כל חודש ,ובכל מקרה דמי הניהול
האפקטיביי השנתיי לא יעלו על . 2%

.1

ח .ביטוח חיי
בכפו $להוראות החוק רשאית הקופה לבטח את עמיתיה בביטוח חיי כהגדרתו
בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א . 1981
הלוואות לעמיתי
הקופה רשאית לתת הלוואות לעמיתי בכפו $להוראות החוק ובהתא למדיניות
שתקבע על ידה מזמ לזמ.

פרק ו'  החזרת כספי
.22

תשלו תגמולי לעמית שכיר
6

הכספי ששולמו ע"י המעביד כתגמולי לקופה ונצברו לזכותו של עובד ,יהיו שייכי
לעובד אלא א נקבע אחרת בהסכ בי המעביד לעובד.
הקופה תשל לעמית את כספי התגמולי שנצברו בחשבונו באחד מאלה :
 .1לאחר פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה )גיל  65בגבר וגיל  60באשה(.
 .2בהגיעו לגיל פרישה )גיל  65בגבר וגיל  60באשה( ,א צמצ עבודתו בשיעור של
 50%לפחות.
 .3לאחר תו ששה חודשי מפרישתו מעבודה כתוצאה מפיטורי או התפטרות
ובאחד מהתנאי המפורטי להל :
 .1א החל בפרק זמ זה לעבוד במקו עבודה אחר שבו אי העובדי חברי
בקופת גמל לקצבה או קופת גמל לתגמולי;
 .2א נעשה עצמאי;
 .3א אינו עובד;
תשלו הכספי יעשה לאחר המצאת אישור המעביד על הפסקת העבודה בו
מצויי תארי( הפסקת העבודה והצהרת העמית כי אינו עובד ,או הצהרת
העמית כי נעשה עצמאי.
 .4לאחר תו שלושה עשר חודשי מיו שהחל לעבוד במקו עבודה אחר ,בו
המעביד אינו משל כספי עבורו לקופת גמל.
תשלו הכספי יעשה לאחר המצאת אישורי מתאימי.
 .5לפני תו  6חודשי מפרישתו מעבודה כתוצאה מפיטורי או התפטרות ,א
התקיימו התנאי הקבועי בחוק.
תקנה זו תהא כפופה להוראות החוק ולשינויי שיחולו בו מזמ לזמ.
.23

תשלו תגמולי לעמית עצמאי
הקופה תשל לעמית עצמאי את כספי התגמולי שנצברו בחשבונו כעמית עצמאי
באחת מאלה:
א .כעבור חמש עשרה שני מיו שהיה לעמית.
ב .בהגיע העמית לגיל ) 65בגבר( ו ) 60באשה(  א עברו חמש שני מיו שהיה
לעמית.
תקנה זו תהא כפופה להוראות החוק ולשינויי שיחולו בו מזמ לזמ.

תשלו פיצויי לעמית
הקופה תשל לעמית את כספי הפיצויי שהצטברו לזכותו לאחר פרישתו מהעבודה
ולאחר קבלת אישור המעביד המציי מועד הפסקת העבודה והסכמתו לשחרור
הכספי ,כפו $להוראות החוק.
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תשלו תגמולי של עמית שכיר או עמית עצמאי שנפטר
לאחר פטירת עמית שכיר או עצמאי ,תשל הקופה את כספי התגמולי שהצטברו
בחשבונו ,כולל רווחי ,למוטבי שמינה ,על פי המסמכי המצויי בידי הקופה ביו
פטירתו .א לא מינה  ישולמו הכספי ליורשי העמית בהתא לצו ירושה או לצו
קיו צוואה .מינה העמית מוטבי ונפטר אחד מה או יותר ,לפניו ,יחולק חלקו של
המוטב או המוטבי שנפטרו בי שאר המוטבי ,יחסית לחלק בכספי .נפטרו כל
המוטבי לפני פטירת העמית ,ישולמו הכספי ליורשי העמית בהתא לצו ירושה או
לצו קיו צוואה.

.25

תשלו פיצויי של עמית שכיר שנפטר
לאחר פטירת עמית שכיר ישולמו כספי הפיצויי שנצברו בחשבונו של העמית לרבות
רווחי לזכאי לפי החוק.
תשלו הכספי ייעשה בהתא לבקשה שתוגש לקופה ע"י הזכאי לפיצויי לאחר
המצאת אישור המעביד המופנה לקופה על הסכמתו לשחרור הכספי ותעודת פטירה,
כפו $להוראות החוק.
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אופ התשלו
ב .הקופה תשל לעמית או לבאי מכוחו את הכספי המגיעי לו ממנה בתנאי
הקבועי בחוק ובתקנו זה ולאחר המצאת כל המסמכי המוכיחי זכאותו
לקבלת הכספי.
ב .התשלו לעמית יבוצע ע"י הקופה עד ליו העסקי השביעי של החודש אחרי
חודש הגשת בקשת התשלו עבור אות הדרישות אשר התקבלו בקופה עד ליו
שלושה עשר בחודש לפני חודש התשלו .בקשות לקבלת הכספי אשר התקבלו
אחרי יו זה ,יראו כאילו הגיעו לקופה עד ליו שלושה עשר בחודש שלאחר
הגשת הבקשה בפועל.
ג .התשלו לעמית יהיה בגובה היתרה העומדת לזכותו ביו האחרו בחודש קבלת
בקשת המשיכה לקופה ,בתוספת ריבית קופה עבור התקופה מתו חודש הגשת
בקשת המשיכה ועד למועד התשלו בפועל.
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שמירת זכויותיו של עמית שהחל לעבוד במקו עבודה אחר
ב .עמית שכיר שפרש ממקו עבודה כתוצאה מפיטורי או התפטרות ,ותו( שישה
חודשי מיו פרישתו החל לעבוד במקו עבודה אחר )להל  עמית עובר( שבו
העובדי עמיתי בקופת גמל ,לא תשל לו קופת הגמל תגמולי ,אלא א חל
האמור בתקנה .23

א העובדי במקו העבודה האחר עמיתי בקופת גמל אחרת ,תעביר הקופה א העמית
העובר דורש זאת את המגיע לו לחשבו עמיתשכיר לקופת גמל שיורה העמית.
.28

החזרת כספי פיצויי למעביד
8

הקופה תחזיר כספי פיצויי שהופרשו על ידי המעביד לזכות עובד ,לאחר שהמעביד
יפנה לקופה בבקשה להחזר כספי ,עקב אי זכאותו של עובד לפיצויי פיטורי לפי חוק
פיצויי פיטורי התשכ"ג  .1963
.29

תשלו בטעות
שילמה הקופה בטעות תשלו כלשהו ,תהא הקופה רשאית לקזז את התשלו ששול
בטעות בדרכי העומדות לרשותה עלפי כל די.
אי האמור לעיל בא לגרוע מזכותה של הקופה להיפרע ממי שיקבל את התשלו
ששול בטעות בדרכי העומדות לרשותה עלפי כל די.
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