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 27.12.06: נוסח מעודכ�
 

 פ מסלולית"קמ
        
 
 
 

 תקנו�   של
 

ל  מ ג אל  � הר י י ו צ י פ  מסלולית �ל
  

 
 
 

על , כמשמעותה בהסדר התחוקתי" קופת גמל מרכזית לפיצויי�" מסלולית תנוהל כ�לפיצויי�הראל גמל הקופה 
 .בהתא� לכללי� ולתנאי� המפורטי� בתקנו� זהמ "הראל גמל בעידי 
 
 
 
 

 פרושי� .1
 

�:מלבד א� תוכ� הכתוב יחייב אחרת יהא בתקנו� זה פרוש המונחי� הבאי� כדלקמ� 1.1 
 
 

י החברה המנהלת כאמור " מסלולית המנוהלת ע�לפיצויי� הראל גמל  � הקופה
 . י נציב מס הכנסה"בתקנו� זה אשר אושר ע

 

 .אביב�תל, 17יצחק שדה ' רח, מ"הראל גמל בע        �  החברה המנהלת    

 
� הסדר התחוקתי ה   � הצוי� וההוראות אשר יקבעו מדי פע� , התקנות, החוקי

 בפע� את התנאי� והכללי� אשר לפיה� יפעלו 
 וחוק פיצויי. קופות התגמולי� והגופי� המנהלי� אות�

 .1963 –ג "תשכ'פיטורי� ה
   

 .אד� המשל� כספי� לקופת הגמל בשל עובדיו   �     עמית   
 

 � .י החברה המנהלת"כל הכספי� שיתקבלו מתשלומי העמיתי� ע   �    תקבולי
 

 
 .חשבונות הקופה בה� יופקדו כספי העמיתי� לפי תקנו� זה   �  חשבונות/חשבו�

 
 

 .נציב מס הכנסה או מי שהסמכות הועברה אליו כדי�  �     נציב 
 

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

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

וכ� , א) מי� נקבה במשמע, וכל האמור במי� זכר, וכ� להיפ(, כל האמור בלשו� יחיד א) ברבי� במשמע .2
 . אלא א� הקשר הדברי� מחייב אחרת�גד ואד� לרבות גו) מאו, להיפ(
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3. �למילי� ולביטויי� בתקנו� זה תהיה אותה משמעות שיש לה� בהסדר התחוקתי אלא א� , למונחי
 .הקשר הדברי� מחייב אחרת

החברה המנהלת תקבל תקבולי� מהעמיתי� ותחזיק ותנהל את חשבונות העמיתי� על פי תקנו� זה  .4
  .בהתא� להסדר התחוקתי, ת תשלח דוחות לעמיתי�החברה המנהל. בכפו) להסדר התחוקתי

   .החברה המנהלת תנהל את הקופה בהתא� להסדר התחוקתי .5

החברה המנהלת תשקיע את כספי קופת הגמל בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחוקתי כאשר  .6
 המגבלות והמסגרות על פי הוראות ההסדר התחוקתי החלות על הקופה והחברה המנהלת יחולו על כל

 . מסלול בנפרד וכ� על כל המסלולי� ביחד
 

החברה המנהלת תהיה רשאית להשקיע את כספי קופת הגמל בכל השקעה , בכפו) להסדר התחוקתי
 .  שתיקבע על ידה

 
 :בקופה יתקיימו מסלולי השקעה כדלהל� .6.1

 

המסלול במניות או  מנכסי 50% בו תשקיע החברה המנהלת  לפחות  �מסלול מניות  6.1.1
ל קרנות נאמנות מתמחות במניות שאו בתעודות השתתפות /י� למניות  וע המיר"בני
או /או לסלי  מניות הנסחרי� בישראל ו/או למדדי� למניות ו/או בנגזרי� למניות ו/ו

 .ל"בחו

 

י "ח מטח" מנכסי המסלול באג50% בו תשקיע החברה המנהלת לפחות �ח "מסלול מט 6.1.2
או בתעודות השתתפות של קרנות /וח "או בפקדונות צמודי מט/ח ו"או צמוד מט/ו

 .ל"או בחו/ח בישראל ו"או בנגזרי� למט/ח ו"נאמנות המתמחות במט

 

ח צמודות " מנכסי המסלול באג75% בו תשקיע החברה המנהלת לפחות � מסלול מדד 6.1.3
או /או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות המתמחות בצמודי מדד ו/למדד ו

 .צמודי� למדדח ה"או למדדי אג/בנגזרי� למדד ו

 

או /מ ו"בפק מנכסי המסלול 90%לפחות  בו תשקיע החברה המנהלת � שקלימסלול  6.1.4
ע מסחריי� שאינ� צמודי� "או ני/ו ח שאינ� צמודות למדד כלשהו"או אג/מ ו"מק

 .ח שאינ� צמודות למדד כלשהו"או בנגזרי� על אג/למדד כלשהו ו

 

סלול בהתא� להחלטות  בו תשקיע החברה המנהלת את נכסי המ� כללימסלול  6.1.5
 . י המנהלי�"שיתקבלו ע

 

 מדיניות תקבע בעת פתיחתוהמנהלת תוכל לפתוח מסלולי� נוספי� כאשר לכל מסלול  החברה .6.2
 .ביטוח וחסכו�, בכפו) לאישור הממונה על שוק ההו�, שקעותה

 

 מאחדי� עמית יוכל לתת הוראה לקופה על רצונו להעביר את יתרתו או חלקה ממסלול אחד או .6.3
 במועדי� ובתנאי� והיא תיעשה ,  בקופה� מסלוליבי�העברה זו משמעה העברה . או לאחרי�, לאחר

  .שנקבעו בהסדר התחוקתי
 

 .חישוב התשואה של כל מסלול יקבע כאילו היה קופה נפרדת .6.4

 

החברה המנהלת שומרת לעצמה את הזכות לדחות את ביצוע הוראת העברה כולה או חלקה  .6.5
אי� , וזאת במקרה בו עקב התנאי� השוררי� בשוק ההו�,  ימי עסקי�6ל לתקופה שאינה עולה ע

 .י העמית"אפשרות לבצע את ההעברה כמבוקש ע
 

החברה המנהלת שומרת לעצמה את הזכות לדחות את ביצוע בקשת העמית א� תהיה , בנוס) 
 מסחר לאותה תקופה בה לא מתקיי�, מכל סיבה שהיא,  אביב�ע בתל "הפסקת מסחר בבורסה לני 
או א� החברה המנהלת  לא תוכל לספק את שירותי הניהול שהתחייבה לספק מכל סיבה /ו, בבורסה 
לתקופת זמ� סבירה הדרושה לארגו� , או מכל טע� אחד שאינו בשליטת החברה המנהלת/שהיא ו 
 � .  מחדש ושלא תעלה על חודש ימי
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מחישוב ערכ� של הנכסי� במסלולי הרווחי� הנצברי� במסלולי הקופה מידי חודש כפי שיתקבלו  .6.6
ולאחר נכוי דמי ניהול ייזקפו לזכות העמיתי� על פי השקעותיה� , כאמור בהסדר התחוקתי, הקופה

� .באותו  מועד במסלולי� השוני
 

או א� לפי קביעת החברה המנהלת ההוראה שנתנה אינה ניתנת , לא נת� העמית הוראה כאמור לעיל .6.7
 .י החברה המנהלת במסלול מדד"פקד הסכו� ע יו–או אינה ברורה , לביצוע

 

 :כמו כ� תפעל החברה המנהלת כלהל�  .6.8
 

פעולות . וללא פיצול פעולות קניה ומכירה תעשינה עבור כל אחד מהמסלולי� בנפרד 6.8.1
 .ובכל מקרה לא תתבצענה במישרי� בי� המסלולי�, אלו תעשינה במחיר השוק

 

 .העברה בי� מסלול למסלול תתבצע במזומ� בלבד 6.8.2

 

 .ע נפרד"לכל מסלול יהיה חשבו� בנק וחשבו� ני 6.8.3

 

הדיווח החודשי לממונה על שוק ההו� יעשה על פי הוראות הממונה בגי� כל מסלול  6.8.4
ביאורי�  בתוספת, בסו) השנה יוגש מאז� מאוחד. כאילו היה קופת גמל נפרדת, בנפרד

 .מנהלי�ה סקירתפרטי� רלוונטיי� לכל מסלול יוצגו ג� ב. רלוונטיי� לכל מסלול

 .ערכ� של נכסי הקופה יחושב ליו� האחרו� של כל חודש לפי הקבוע בהסדר התחוקתי .7

אלא בכפו) להסדר , עמית לא יהיה רשאי להעביר ולא יהיה רשאי לשעבד זכויותיו בחשבו� לאחר .8
 .התחוקתי

 והחברה המנהלת תפעל לטובת עמיתיה בלבד ולא, א תהיה הפליה בי� הזכויות המוקנות לעמיתי�ל .9
 .תעדי) כל עני� וכל שיקול על פני טובת עמיתיה

החברה המנהלת חייבת לעשות כל פעולה אשר ההסדר התחוקתי יחייב את עשייתה ותהיה מנועה  .10
 .מלעשות כל פעולה אשר ההסדר התחוקתי אוסר את עשייתה

 :תשל� מחשבונו של עמית את הסכומי� הבאי�, לאחר שקיבלה בקשת משיכה או העברה, החברה .11
  

, או חלק�, את סכו� הפיצויי� לה� הוא זכאי, לאחר שהפסיק לעבוד, לעובדו של עמית 11.1
להוראה זו יצר) העמית העתק דיווח למס הכנסה על תשלו� . בהתא� להוראת העמית 
 .פיצויי� לעובדו 

 

את סכו� הפיצויי� ששיל� כאמור או , בגי� סכו� פיצויי� ששיל� ישירות לעובדו, לעמית 11.2
להצהרה זו יצר) העמית העתק דיווח למס . הצהרה שהעמית יעביר לקופהחלק� בהתא� ל 
 .הכנסה על תשלו� פיצויי� לעובדו 

 

את , בגי� עוד) צבירת כספי� בקופה על ס( התחייבויותיו לתשלו� פיצויי� לעובדיו, לעמית 11.3
 .סכו� העוד) או חלקו תשל� החברה בהתא� להוראת כל די� 

 

 .בהתא� להוראת העמית ובאישור הקופה המקבלתלקופה מרכזית לפיצויי� אחרת  11.4

 

סכומי� מעבר ליתרה העומדת , לזכאי� לקבל כספי� ממנה, בכל מקרה לא תשל� החברה 11.5
, תעודה, חברה רשאית לבקש מהזכאי� לקבל כספי� ממנה כל אישור. לזכות העמית בקופה 
 כספי� על פי הכל בהתא� לנסיבות לצור( הוכחת הזכאות לקבלת, פסק די� או צו, מסמ( 
המהוות , ותהיה רשאית לשלול מה� זכאות� א� לא מילאו אחר דרישות אלה, תקנו� זה 
 .  תנאי מוקד� לקבלת כספי� מהקופה 
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תנכה , בכל מקרה בו על פי הוראת כל די� יש לנכות מס מהתשלו� אותו משלמת החברה 11.6
החברה תעביר , לזכאי. החברה את סכו� המס אותו היא חייבת לנכות ותעבירו לרשויות המס 
 . נטו לאחר ניכוי המס, את הסכו� לו הוא זכאי 

יקבעו על ידי , תנאי התשלו� ומועדיו, אופ� התשלו�, דר( חישוב הסכו� המגיע לזכאי� על פי תקנות אלה 12
 .החברה המנהלת בכפו) להסדר התחוקתי

המסלול   ית את מספר חשבו�יציי� העמ, או משיכת כספי� מהחשבו�/בעת מת� הוראה לתשלו� פיצויי� ו 13
 .ממנו יבוצע התשלו� או המשיכה

אינה מספקת לביצוע התשלו� או , לא ציי� העמית  מספר חשבו� המסלול או א� היתרה במסלול שצויי�
מאחד או יותר מהמסלולי�  ,או ההפרש בגי� התשלו� או המשיכה, יבוצע התשלו� או המשיכה, המשיכה

 . דעתה של החברה המנהלתעל פי שיקול,  האחרי� בחשבו�

  .תמורת שירותי הניהול תהיה זכאית החברה המנהלת לגבות מהחשבונות דמי ניהול 14
מהסכו� ) עשרה שני אחוזי� מחולק בשתי�  (2/12% עד רבשיעומידי חודש תנכה  חברת הניהול דמי ניהול 

 .העומד לזכות כל עמית בחשבונו בסו) כל חודש

 

 בינואר של כל 1 � המתחילה ב תקלנדאריהקופה עבור כל תקופה של שנה החברה המנהלת תכי� את מאז�  15
 . בדצמבר של אותה שנה31 �שנה והמסתיימת ב 

16  
כל עמית יציי� בבקשה שהוא יגיש לקבלתו כעמית כתובת באר0 לש� משלוח הודעות אליו  16.1

אר0 לא מסר העמית כתובת ב. והוא יעדכ� הכתובת מפע� לפע� בהתא� לשינויי� שיחולו בה 
רשאית החברה המנהלת לראות את הכתובת הרשומה במרש� , או לא עדכ� את כתובתו 
 .התושבי� ככתובתו של העמית 

 

החברה המנהלת לא תהיה חייבת לשלוח הודעות לעמית שלא מסר כתובת באר0 לש� משלוח  16.2
 � .הודעות אליו או שאינו מתגורר בפועל בכתובת הרשומה ככתובתו במרש� התושבי

 

 הודעות לעמית לכתובת הרשומה במשרד החברה המנהלת תחשב כהודעה שהתקבלה משלוח 16.3
 . שעות ממועד המשלוח72תו( , על ידו 

 

אשר , בהתא� להסדר התחוקתי, החברה המנהלת תנהל ספרי חשבונות נכוני� של הקופה 16.4
 .מנהלת או תנהל, יהיו נפרדי� מספרי החשבונות של כל קופה אחרת שהחברה המנהלת 

17  
החברה המנהלת תודיע על פירוק .  מעמיתיה75% על פירוק הקופה טעונה אישור החלטה 17.1

כספי הקופה בעת . הקופה וסיבות הפירוק לנציב תו( שבעה ימי� מתארי( קבלת ההחלטה 
 .הפירוק לא יחולקו אלא באישורו של הנציב 

 

שבו� כספי  די� וח17.1תו( שלושי� יו� מהמועד האמור בסעי) , החברה המנהלת תגיש לנציב 17.2
 .כולל שמות עמיתי הקופה והסכומי� העומדי� לזכות של כל אחד מה�, לתארי( ההחלטה 

 

 לאחר סילוק הוצאות ושיישארכל נכסי הקופה , בכפו) לאישור הנציב, בפירוק הקופה יחולקו 17.3
לפי יחס הסכומי� שיעמדו לזכותו של כל עמית , בי� העמיתי�, הפירוק והתחייבות הקופה 
 .בחשבונו 
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