
 

 2013ביולי  1 מיוםהחל  הראל גילעד גמלשינויים בתקנון 

1. 0B הראל ) (להלן: 567(מס' אישור מס הכנסה  ת הגמל הראל כספתוקופמוזגו  2013ביולי  1ביום"
השקעה  ימסלול תמהוו ןהעת כומיזוג טכני ) "ניב"הראל (להלן ) 871הראל ניב (ו) "כספת

) המנוהלת על ידי הראל עתידית "גמל"הראל גילעד (להלן:  גמל'הראל גילעד  בקופת הגמל
והראל ניב  כספתכל עמיתי ונכסי הראל הועברו המיזוג,  כחלק ממהלך .)"המיזוג"(להלן: 

 -זאת  .בהתאמה -' הראל ניב'ו 'כספתההשקעה 'הראל  י, למסלולגמללהראל גילעד וזכויותיהם 
(לפי  או הראל גמל והשתלמות בע"מ עתידית קופות גמל בע"מהעמית להראל  הורהאלא אם 

 לקופת גמלכי ברצונו להעביר את הכספים הצבורים לטובתו בטרם ביצוע הליך המיזוג  העניין)
 אחרת. 

2. 1B ,בוצע שינוי בתקנון מלהתקיים, ו יהן ותקנונוהראל ניב  הראל כספתחדלו לאור האמור לעיל
 ימסלולהתווספו  10כך שלרשימת מסלולי ההשקעה המצויה בתקנון בסעיף גמל הראל גילעד 

 כמפורט להלן:שקעה הה

 "תשקיע החברה הנהלת את נכסי המסלול בהתאם להחלטות מנהלי הקופה. בו - כספתמסלול "  

 "תשקיע החברה הנהלת את נכסי המסלול בהתאם להחלטות מנהלי הקופה. בו  -"מסלול ניב  

4Bהינה קופה שבה מסלולי ההשקעה  גמלההשקעה כאמור, הראל גילעד  ילאחר הוספת מסלול
 3)567(כספת , הראל 2)1524כהלכה (גמל , הראל גילעד 1)502כללי (גמל הראל גילעד  הבאים:

 4) 871והראל ניב (

 

 

 

 קופותמפתח קידוד 

1.  000 0502 00000000000502 512867367     

2  .000 1524 00000000000502 512867367 

3.  000 0567 00000000000502 512867367 

4.  000 0871 00000000000502 512867367        


	1. ביום 1 ביולי 2013 מוזגו קופות הגמל הראל כספת (מס' אישור מס הכנסה 567) (להלן: "הראל כספת") והראל ניב (871) (להלן "הראל ניב") מיזוג טכני וכעת הן מהוות מסלולי השקעה בקופת הגמל 'הראל גילעד גמל (להלן: "הראל גילעד גמל") המנוהלת על ידי הראל עתידית (להלן: "המיזוג"). כחלק ממהלך המיזוג, הועברו כל עמיתי ונכסי הראל כספת והראל ניב וזכויותיהם להראל גילעד גמל, למסלולי ההשקעה 'הראל כספת' ו'הראל ניב' - בהתאמה. זאת - אלא אם הורה העמית להראל עתידית קופות גמל בע"מ או הראל גמל והשתלמות בע"מ (לפי העניין) בטרם ביצוע הליך המיזוג כי ברצונו להעביר את הכספים הצבורים לטובתו לקופת גמל אחרת. 
	2. לאור האמור לעיל, חדלו הראל כספת והראל ניב ותקנוניהן  מלהתקיים, ובוצע שינוי בתקנון הראל גילעד גמל כך שלרשימת מסלולי ההשקעה המצויה בתקנון בסעיף 10 התווספו מסלולי ההשקעה כמפורט להלן:
	  "מסלול כספת - בו תשקיע החברה הנהלת את נכסי המסלול בהתאם להחלטות מנהלי הקופה."
	  "מסלול ניב-  בו תשקיע החברה הנהלת את נכסי המסלול בהתאם להחלטות מנהלי הקופה."
	לאחר הוספת מסלולי ההשקעה כאמור, הראל גילעד גמל הינה קופה שבה מסלולי ההשקעה הבאים: הראל גילעד גמל כללי (502)1, הראל גילעד גמל כהלכה (1524)2, הראל כספת (567)3 והראל ניב (871) 4


