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  תקנו� של
  גמלגילעד  �הראל  

  
  

  : קמ�למלבד א� תוכ� הכתוב יחייב אחרת יהא בתוכנית זו פרוש המונחי� הבאי� כד .1

  

חוק , 2005 –ה"התשס, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסי�   ההסדר התחיקתי  
תקנות , )נוסח חדש(הכנסה � פקודת מס, 1963 �ג "פיצויי פיטורי� תשכ

תקנות , 1964ד "התשכ) כללי� לאישור ולניהול קופות גמל(הכנסה �מס
                                                                                                                             כללי� בדבר חיוב במס על (הכנסה  מס

�וכל  1962  �ב "תשכ) תשלומי� לקר� שלא אושרה ותשלומי� שלא כדי
לותיה של צווי� והוראות אחרות העשויי� לחול על פעו, תקנות, חוק

�  .הקופה כפי שיהיו בתוק+ מזמ� לזמ

  .גמלגילעד  �הראל    הקופה 

  .מ"עתידית קופות גמל בעהראל   החברה המנהלת

  .בכפו+ להסדר התחיקתי, תקנו� הקופה כפי שיהיה מזמ� לזמ�  תקנו�

י "הצהרות ומסמכי� נוספי� אשר ייקבעו מזמ� לזמ� ע, טופסי בקשה    מסמכי הצטרפות
  .ויועברו לחתימתו של המבקש להיות עמית החברה המנהלת

  .כל מי שמתנהל על שמו חשבו� בקופה  עמית

  .אד� המשל� משכורת  מעביד

  .עמית אשר מעבידו משל�  בעדו כספי� לקופה  עמית שכיר

לרבות עובד בשל תשלו� שהוא משל�  לקופה ללא תשלו� , עמית יחיד  עמית עצמאי
  .מקביל של מעביד

תשלו� כספי� , לפי העני�, י העמית לחשבונו בקופה או"כספי� ע תשלו�    תשלומי�/תשלו�
  .לקופה לחשבו� עובדו מעבידי ה"ע

כספי� אשר יתקבלו בקופה מתשלומי� הנעשי� על ידי העמיתי�   תקבולי�/תקבול
  .�בידיהומתשלומי� הנעשי� בעבור� על ידי מע

  .לפי תכנית זוחשבונות העמיתי� בקופה בה� יופקדו התקבולי�     חשבונות/חשבו�

  .ביטוח וחיסכו� במשרד האוצר, הממונה על שוק ההו�  הממונה                        

  .מנהל רשות המסי�            המנהל

  .י רשויות המדינה השונות"כל מרש� כתובות המתנהל ע    מרש� תושבי�       

  

המיוחסות לאנשי� ומילי� , וכ� להיפ,, מילי� הבאות בלשו� זכר תכלולנה ג� מי� נקבה .2
 .פרטיי� תכלולנה ג� גופי� מאוגדי�
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   עיסוקי הקופה .3

תשקיע� ותשלמ� בדר, , או פיצויי� בהתא� לחוק/הקופה תקבל כספי תגמולי� ו  .א
�  .הקבועה בחוק ובתקנו

כספי הפיצויי� יצטברו מהכספי� שמשל� המעביד בגי� העמית השכיר וכל הרווחי�   .ב
  .בניכוי הוצאות ניהול, שיצטברו בקופה בגי� כספי� אלה

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

  .ההצטרפות לקופה תהיה בבקשה בכתב שתוגש על ידי העמית לחברה המנהלת .4

 .קתיהתחי ת תנהל את הקופה בהתא� להסדרהחברה המנהל .5

בכפו+ , עמית עצמאי יהא רשאי  להפקיד לחשבונו תשלומי� לצור, הפקדה בקופה  .א .6
  .תחיקתיהסדר הל

או מעבידו יהא רשאי  להפקיד לחשבונו תשלומי� לצור, הפקדה בקופה /עמית שכיר ו  .ב
  .תחיקתיבכפו+ להסדר ה

  מועדי תשלו�  .7

  .לתקנו� יועברו לקופה במועדי� הקבועי� בהסדר התחיקתי 6 התשלו� בהתא� לתקנה   

 6 מנהלת תנהל עבור כל עמית חשבו� נפרד ובו תרשו� את תקבולי העמית על פי סעי+ ההחברה  .8
  לעיל בציו� תאריכי הפקדת� ואת הסכומי� ששולמו מחשבו� העמית על פי האמור בתקנו� זה

  רווחי� .9

כל הפקדה בקופה לזכות העמית תזוכה בתשואה בהתא� להוראות הקבועות בהסדר     
  . התחיקתי

 .י הקופה בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתימנהלת תשקיע את כספההחברה  .10

  :יתקיימו מסלולי השקעה כדלקמ�ופה בק

בו תשקיע החברה הנהלת את נכסי המסלול בהתא� להחלטות מנהלי  � מסלול כללי 10.1
 .הקופה

  :)גילעד גמל �הראל ( כהלכהמסלול  10.2

 תהיינה ההשקעות. היהודית ההלכה לכללי בכפו+ תהיינה זה במסלול ההשקעות
 תהיה המנהלת והחברה ההשקעות ועדת של הבלעדיות ובאחריותה בסמכותה

 . זה במסלול עמיתי� כלפי בנאמנות לפעול מחויבת

  :את נכסי המסלול בנכסי� הבאי�תשקיע החברה המנהלת 

  .ל"מדינת ישראל ומדינות חו –ח ממשלתי "אג 10.2.1

 .הלוואות ופקדונות בבנקי� ובמוסדות פיננסי� אחרי�, ח"אג 10.2.2

 .אופציות וחוזי� עתידיי�, )או מכירה/קניה ו(נגזרי�  10.2.3

  ."קרנות סל" �תעודות סל  10.2.4

  .ההכשר בתעודת לעת מעת שיוגדרו כפי אחרי� נכסי� 10.2.5

 ההלכה לכללי כפופות בו שההשקעות בכ, מוגבלת זה במסלול התשואה השאת
  .היהודית
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תשקיע החברה הנהלת את נכסי המסלול בהתא�  בו � מסלול הראל כספת גמל כללי 10.3
 .להחלטות מנהלי הקופה

תשקיע החברה הנהלת את נכסי המסלול בהתא� להחלטות מנהלי  בו � מסלול ניב 10.4
 .הקופה

  .קתייערכ� של נכסי הקופה יחושב לפי הקבוע בהסדר התח .11

      עמית    ,  אילרבות עמית עצמ, יהיה עמית, ולהוראות תקנו� זה, בכפו+ להסדר התחיקתי . א .12
   . זכאי לקבל סכומי� על חשבו� חלקו בנכסי הקופה, שכיר וכל זכאי על פי תקנו� זה

�  .הסכומי� ישולמו מהחשבו

תנאי התשלו�  , דר, חישוב הסכו� המגיע לעמית או לזכאי� אחרי� על פי תקנו� זה  .ב
ובמועדי� שיקבעו י קתיייקבעו על ידי החברה המנהלת בכפו+ להסדר התח, ומועדיו

  .מעת לעת בהסדר התחיקתי

לפי החלטת החברה , כל עמית יהא רשאי לקבל בכל עת באמצעות החברה המנהלת. א .13
הרכב נכסי� ושווי� : כגו� הקופהמידע על חשבונו וכ� לקבל מידע כללי על , המנהלת

  .תחיקתיהכל על פי ההסדר ה

החברה המנהלת מידע לגבי לפי החלטת , החברה המנהלת תהא רשאית למסור למעביד  .ב
  .     לעיל ובכפו+ לכל די�. חשבונות עובדיו וכ� מידע כללי הכל כאמור בסעי+ א

  :תחולנה ההוראות הבאות, פרש עמית שכיר מעבודתו כתוצאה מפיטורי� או מהתפטרות .14

  .קתייבכספי תגמולי� ינהגו בהתא� להסדר התח 14.1

החברה המנהלת לעמית השכיר תשל� , את כספי הפיצויי� שבחשבו� העמית השכיר 14.2
או רשות /א� ביקש זאת הזכאי לכספי� ובכפו+ להוראת המעביד ו, או לשאיריו

�  .המיסי� ולהוראות הדי

, ביקש המעביד כי הקופה תחזיר לו את כספי הפיצויי� הרשומי� על ש� העובד 14.3
  : תחזיר לו הקופה את הכספי� א� יתקיי� אחד מ� התנאי� הבאי�

העובד פרש בנסיבות שאינ� מזכות בפיצויי פיטורי� בצרו+ הצהיר המעביד כי  14.3.1
ובצרו+ התחייבות , או הצהרת המעביד כי הכספי� ניתני� להחזרה/מסמכי� ו

  .לשיפוי הקופה במידה והקופה תחויב בתשלו� פיצויי פיטורי� לאותו עובד

המציא המעביד פסק די� הצהרתי של בית הדי� לעבודה המאשר כי העובד פרש  14.3.2
  .ת שאינ� מזכות אותו בפיצויי פיטורי� וכי הכספי� ניתני� להחזרהבנסיבו

המעביד לקופה פסק די� של בית הדי� לעבודה המורה לקופה להחזיר  המציא 14.3.3
  .הכספי� למעביד

  :במות העמית תחולנה הוראות אלה .15

חלקו של עמית עצמאי בנכסי הקופה וסכומי� המהווי� את חלקו של סכומי� המהווי� את 
השכיר שיל� או ששולמו עבורו  בנכסי הקופה אשר מקור� בתקבולי� שהעמית עמית שכיר

 י חברת הבטוח א� היה העמית מבוטח"לזכות חשבו� התגמולי� שלו וכ� סכומי� שישולמו ע
  :ישולמו כדלקמ�, להל� 21 כאמור בסעי+ 

נת� עמית לחברה המנהלת או לקופה הוראות בכתב ושהתקבלו אצלה לפני פטירתו  15.1
שבה� ציי� את מי שיקבל לאחר פטירתו את הסכומי� המהווי� את חלקו בנכסי 

נקבע . החברה המנהלת את הוראת הנהני� תבצע, ")הוראת נהני�" –להל� (הקופה 
וא� , יזכה מי שהיה ב� זוגו בעת הפטירה, כנהנה ב� זוגו של העמית ללא נקיבת שמו

נקבעו ילדי� או צאצאי� . הקרובי� שהיו בחיי� בעת פטירת העמית –נקבעו קרובי� 
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נקבעו נהני� . ימי� לאחר מות העמית במשמע 300ג� מאומ0 ומי שנולד תו,  –
  .יחולקו הסכומי� בשווה, � ולא נקבעו חלקיה�אחדי

יחשב הדבר  –מת נהנה לפני מות העמית ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו 
והחברה המנהלת , כאילו מעול� לא ניתנה הוראת הנהני� לטובת הנהנה שנפטר

בהתא� , תשל� את הסכומי� העומדי� לזכותו של הנהנה שנפטר לנהנה הנותר
או ) 3(תשל� הקופה בהתא� לאמור בסעיפי� קטני� , באי� נהנה נוס+. לחלקו היחסי

  ).5(או ) 4(

 �עמית שהוראת הנהני� שלו ניתנה בצוואה ותארי, הצוואה מאוחר לתארי, מת
והדבר הובא לידיעת החברה המנהלת  –הוראת הנהני� לחברה המנהלת או לקופה 

לת לנהני� הרשומי� תשל� החברה המנה –לפני בצוע הוראת הנהני� שבידיה 
לאחר שימציאו לחברה המנהלת את צו קיו� הצוואה או העתק מאושר , בצוואה זו

  .ממנו שנית� על ידי בית משפט או בית די� מוסמ, בישראל

לא ניתנה הוראת נהני� או א� על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה המנהלת לא  15.2
ול דעתה המוחלט של החברה או א� על פי שיק, נית� יהיה לבצע את הוראת הנהני�
תשל� החברה המנהלת את הסכומי� העומדי� , המנהלת ביצועה יהיה כרו, בקשיי�

כפי , להל�) 5(או ) 4(או ) 3(לזכותו של העמית בקופה בהתא� לאמור בסעיפי� קטני� 
  .שיהיה המקרה

למי שנתמנה על ידי בית משפט מוסמ, בישראל להיות מנהל העזבו� של העמית  15.3
  .שנפטר

15.4  �או לא ניתנה לחברה המנהלת או לקופה ) 3(לא נתמנה מנהל עזבו� כאמור בסעי+ קט
יהיו זכאי� לקבל מהחברה המנהלת את הסכומי� העומדי� , הודעה על מינוי כזה

אות� היורשי� המנויי� בצו ירושה של העמית שנפטר שנית� על ידי , לזכותו בקופה
באות� ") היורשי� על פי הדי�" –להל� (בית משפט או בית די� מוסמ, בישראל 

בתנאי שהיורשי� על פי די� המציאו לחברה , החלקי� ביניה� כנקוב בצו הירושה
�  .המנהלת העתק מצו הירושה מאושר על ידי בית המשפט או בית הדי

עמית שנפטר וציווה את הסכומי� המהווי� את חלקו בנכסי בקופה או שציווה את  15.5
ולא נתמנה מנהל עזבו� כאמור בסעי+ ") פי צוואה היורשי� על" –להל� (כל נכסיו 

 �יהיו היורשי� על פי הצוואה זכאי� לקבל מהחברה המנהלת את , לעיל) 3(קט
הסכומי� העומדי� לזכות� בקופה באות� החלקי� ביניה� או באות� הסכומי� 

בתנאי שהיורשי� על פי הצוואה המציאו לחברה המנהלת העתק , כאמור בצוואה
די בית המשפט או בית הדי� מצו קיו� הצוואה שנית� על יד בית משפט מאושר על י

  .או בית די� מוסמ, בישראל

סכומי� המהווי� את החלק בנכסי הקופה של עמית שכיר שנפטר ואשר מקור�  15.6
בכפו+ , ישולמו, בתקבולי� ששולמו עבורו לזכות חשבו� פיצויי הפיטורי� שלו

  .לשאיריו על פי החוק, לעיל 14.2 להוראת המעביד כאמור בסעי+ 

משו� הכללת הסכומי� העומדי� לזכותו של הנפטר בקופה , לעיל 15 אי� בהוראות סעי+  .16
 .לעיזבונו

בכל מקו� בתקנו� זה בו מדובר בתשלו� סכומי� על ידי החברה המנהלת לעמיתי� ולזכאי�  .17
כל עוד לא נבצר הדבר , המנהלתתשל� החברה , אחרי� על פי תקנו� זה וההסדר התחיקתי

את הסכומי� לאחר שקיבלה החברה המנהלת את הבקשה , ממנה מטעמי� שאינ� תלויי� בה
 .לקבלת סכומי� בצירו+ כל המסמכי� המוכיחי� את הזכאות לקבלת הכספי�

עמית הקופה  ששולמו לו כספי� על ידי החברה המנהלת ושהוא חייב עליה� במס בהתא�  .18
  .תנכה החברה המנהלת את המס בשיעור כפי שיחול מפע� לפע�, להסדר התחיקתי
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אלא בכפו+ , עמית לא יהיה רשאי להעביר ולא יהיה רשאי לשעבד את זכויותיו בקופה לאחר .19
 .תחיקתילהסדר ה

החברה המנהלת תפעל לטובת עמיתי , פליה בי� הזכויות המוקנות לעמיתי�לא תהיה כל א .20
 .שיקול על פני טובת העמיתי�הקופה בלבד ולא תעדי+ כל עני� וכל 

כומי� לתת הלוואות לעמיתי הקופה בס, א, לא חייבת, החברה המנהלת תהא רשאית .21
א, לא חייבת לבטח את עמיתיה , וכ� תהא רשאית, קתיובתנאי� הקבועי� בהסדר התחי

לפי התנאי� , �1981 א"התשמ, בבטוח חיי� קבוצתי כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח
, �1964 ד"התשכ, )כללי� לאישור ולניהול קופת גמל(לתקנות מס הכנסה  31בתקנה המפורטי� 

 .קתי כפי שיהיה מפע� לפע�יובכפו+ לכל שינוי בהסדר התח

  

  זכויותיו של עמית שהחל לעבוד במקו� עבודה אחר שמירת .22

ותו, שישה חודשי� מיו� , עמית שכיר שפרש ממקו� עבודה כתוצאה מפטורי� או התפטרות
ישמרו לו רצ+ זכויותיו בכפו+ ) עמית עובר �להל� (פרישתו החל לעבוד במקו� עבודה אחר 

  . להוראות ההסדר התחיקתי

  דמי ניהול  .23

 :להל� כמפורט ניהול דמי לגבות רשאית המנהלת החברה
  

23.1 � .1.1% על יעלה שלא שנתי בשיעור, עמית כל של בחשבונו הצבורה היתרה מ
 היתרה מ� לגבות מנהלת חברה שרשאית המרבי השנתי הניהול דמי שיעור

 1 �מ והחל, 1.1% הוא 2013 בדצמבר 31 �ל עד עמית כל של בחשבונו הצבורה
 .1.05% הוא 2014 בינואר

.  4% על יעלה שלא בשיעור, עמית כל בשל אליה המועברי� התשלומי� מתו, 23.2
 הוא כאמור מתשלומי� לגבות מנהלת חברה שרשאית המרבי הניהול דמי יעורש

4%. 

 1 �החברה המנהלת תכי� את מאז� הקופה עבור כל תקופה של שנה קלנדרית המתחילה ב  .24
 .בדצמבר של אותה שנה 31 � בינואר של כל שנה והמסתיימת ב 

יהיו מנהלי החברה המנהלת חייבי� , או בתקנו� החברה המנהלת/ועל א+ האמור בתקנו� זה   .25
ומנועי� מלעשות כל פעולה , יחייב את עשייתה תחיקתילעשות כל פעולה אשר ההסדר ה

 .אוסר את עשייתה תחיקתישההסדר ה

  הודעות .26

כתובת באר0 לש� משלוח , כל עמית יציי� בבקשה שהוא יגיש להתקבל כעמית 26.1
לא מסר . ובת מפע� לפע� בהתא� לשינויי� שיחולו בההודעות אליו ויעדכ� הכת

העמית כתובת באר0 או לא עדכ� את כתובתו או שאינו מתגורר בפועל בכתובת 
רשאית החברה המנהלת לראות את הכתובת , הרשומה ככתובתו במרש� התושבי�

  .הרשומה במרש� התושבי� ככתובתו של העמית

תיחשב כהודעה , במשרדי החברה המנהלתמשלוח הודעות לעמית לכתובת הרשומה  26.2
  .שהתקבלה על ידו
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