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  תקנו� של
  מותל גילעד השת�הראל 

  
  

  מבוא
  

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

  

פקודת , 2005 –ה"התשס, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסי�     "הסדר התחיקתיה"
כללי� לאישור ולניהול (הכנסה �תקנות מס, )נוסח חדש(הכנסה �מס

כללי� בדבר חיוב במס על (הכנסה  תקנות מס, 1964ד "התשכ) ופות גמלק
 וכל 1962 �ב "תשכ) שלא אושרה ותשלומי� שלא כדי� תשלומי� לקר�

צווי� והוראות אחרות העשויי� לחול על פעולותיה של , תקנות, חוק
  .הקופה כפי שיהיו בתוק' מזמ� לזמ�

  . גילעד השתלמות�אל רה         "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  "הצטרפותמסמכי "
  .החברה המנהלת ויועברו לחתימתו של המבקש להיות עמית

        . ופהלק, אד� המשל� כספי� או שמשתלמי� כספי� בשלו                         " עמית"

  .ופהעובד אשר מעבידו משל� בעדו כספי� לק  "עמית שכיר"

  .או ממשלוח יד בלבד/יחיד שהכנסותיו מעסק ו  "עמית עצמאי"

כספי� אשר יתקבלו בקופה מתשלומי� הנעשי� על ידי העמיתי�   "תקבולי�/תקבול"
  .עבור� על ידי מעסיקיה�ומתשלומי� הנעשי� ב

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

  .ביטוח וחיסכו� במשרד האוצר, ממונה על שוק ההו�ה                      "הממונה"

  .מנהל רשות המסי�           "מנהלה"

  יות המדינה השונותי רשו"כל מרש� כתובות המתנהל ע          "מרש� תושבי�"

  

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

בכפו' להוראות ההסדר ,  שני�6 חסכו� לתקופה של תלאפשר לעמיתי� תכני 3.1
 : הדרכי� הבאותלאחר תקופה זו יכול עמית לפעול באחת משתי. התחיקתי

 .למשו* הכספי� בכפו' להסדר התחיקתי שיהיה בתוק' באותה עת 3.1.1

 .על פי האמור בהסדר התחיקתי, להעביר כספי הקר� לקופת תגמולי� אחרת 3.1.2

על פי תקנו�  באישור המעביד , לאפשר לעמיתי� השתלמות מקצועית באר- ובחו- לאר-
 :לש�,  ובכפו' להסדר התחיקתיזה להל�

 . או עבודות מחקר לתואר גבוה יותרהכנות למבחני� 3.1.3

 .ל"קורסי� מקצועיי� מרוכזי� באר- ובחו 3.1.4

 . פרטיי� או קבוצתיי��סיורי� מקצועיי� לימודיי� בחו- לאר-  3.1.5

 . בחו- לאר- או באר-�השתתפות בועידות או כנסי� מקצועיי�  3.1.6

 .כל צורת השתלמות אחרת אשר תאושר על ידי החברה 3.1.7

 

 .קתיהתא� להסדר התחית תנהל את הקופה בהחברה המנהל .4

לפי ערכ� של הכספי� , קתייחלקו של כל עמית בנכסי הקופה ייקבע בהתא� להסדר התח .5
 .העומדי� לזכותו בקופה

  .קתייערכ� של נכסי הקופה יחושב לפי הקבוע בהסדר התח .6

 .  ההצטרפות לקופה תהיה בבקשה בכתב שתוגש על ידי העמית לחברה המנהלת .7

 :הפקדות לקופה .8

 ממשכורתו ברוטו 2.5%קיד מידי חודש בחודשו סכומי� בשיעור של כל עמית יפ 8.1
הפקדות העמית יעשו באמצעות . ל" מהמשכורת הנ7.5% או 5%והמעסיק יוסי' 

לפי הוראה של העמית בקופה למעסיק לניכוי הסכומי� המתאימי� , מעסיקו
  .ממשכורתו

לעיל בכפו'  8.1 עמית ומעביד יהיו רשאי� לשל� לחברה תשלומי� על פי סעי'  8.2
 .להסדר התחיקתי

  .לעיל ייקראו להל� תקבולי� 8.2 תשלומי� שישולמו לחברה על פי סעי'  8.3

י המעביד ממשכורתו של "כולל הסכו� שנוכה ע, הפקדות המעבידי� עבור עובדיה� 8.4
 יתקבלו לא יאוחר מחמישה עשר ימי� מהיו� הקבוע לתשלו� המשכורת ,העובד

  .בעד החודש שלגביו הופקדו הסכומי�, החודשית לעובד

ישלי� ההפקדות על פי ההסדר התחיקתי  , לא הפקיד המעביד כספי� כאמור לעיל 8.5
כהגדרתה בהסדר ,  או ריבית הפיגורי�בצירו' רווחי הקר� לתקופת הפיגור

  . בכפו' להוראות ההסדר התחיקתי–והכל , הגבוהלפי , התחיקתי

ובמועדי� הקבועי� לכ* , הפקדות עמית עצמאי יעשו ללא הפקדה מקבילה של מעביד 8.6
  .בהסדר התחיקתי
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9.    

כ� . תנהל עבור כל עמית חשבו� נפרד ובו יירשמו תקבולי העמיתהמנהלת החברה  9.1
והכל בהתא� ,  אלהיירשמו הסכומי� ששולמו לו מחשבונו על פי האמור בתקנות

 .להסדר התחיקתי

 .יירשמו התקבולי� תו* הפרדה בי� תשלומיו לבי� תשלומי מעבידושכיר לעמית  9.2

 .על פי ההסדר התחיקתיכספי הקופה בהשקעות המותרות מנהלת תשקיע את ההחברה  .10

  :יתקיימו מסלולי השקעה כדלקמ�ופה בק

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

  ): גילעד השתלמות�הראל (כהלכה מסלול  10.2

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

 נכסי החברה המנהלת תשקיע את. זה במסלול עמיתי� כלפי בנאמנות לפעול מחויבת
  :המסלול בנכסי� הבאי�

  .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

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

 ההלכה לכללי כפופות בו שההשקעות בכ* מוגבלת זה לולבמס התשואה השאת
 .היהודית

 

כאמור , הרווחי� הנצברי� בקופה מידי חודש כפי שיתקבלו מחישוב ערכ� של נכסי הקופה .11

 ייזקפו לזכות העמיתי� בכפו' ,24 ולאחר ניכוי דמי ניהול כאמור בסעי' , קתייבהסדר התח
  .קתיילהסדר התח

 יציאות להשתלמות .12

 . שנות חברות בקר�3 יותרו לאחר –השתלמויות באר-  12.1

לצור* חשוב הוותק לעניי� יציאה להשתלמות יובא בחשבו� הוותק שנצבר בקר� 

 15  ובתנאי שהעברה מקר� אחרת לקר� זו נעשתה כאמור בסעי', השתלמות אחרת
  .תי ובכפו' להסדר התחיקהל�ל

בתנאי שלא יימש* סכו� , לאחר מכ� נית� יהיה לצאת להשתלמות באר- בכל שנה
  .בהוראות לפי פקודת מס הכנסה, העולה על סכו� או שיעור שנקבעו

 . שני�3 מדי – שנות חברות בקר� 3 יותרו לאחר –ל "השתלמויות בחו 12.2

פקודת  שלגביה� לא ידרשו משיכות העולות על הקבוע ב–יציאות להשתלמות באר- 
 לא יפגעו בצבירת הוותק –מס הכנסה מהיתרה הצבורה בקר� בעת משיכת� 

  .ל"להשתלמות בחו

נית� יהיה למשו* כספי� להשתלמות אחת לשנה , לפני חלו' שש שנות חברות בקר� 12.3
  .ובכפו' להוראות ההסדר התחיקתיהמנהלת באישור החברה 
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 משיכת כספי� .13

תלמות על פי התנאי� הקבועי� עמית רשאי למשו* כספי� מ� הקופה לצרכי הש 13.1

רשאי� הוא או יורשיו על , א� פרש העמית מעבודתו בדר* כלשהי.  לעיל12 בסעי' 
לקבל את הכס' שנצבר , או צו קיו� צוואה, לאחר שהמציא צו יורשה, פי די�
 .והכל בכפו' להוראות ההסדר התחיקתי, בקופה

ית� למשו* את כל הסכו� שהצטבר או חלק ממנו לכל מטרה נ,  שנות חברות6בתו�  13.2
יוכלו לפעול , כהגדרתו בהסדר התחיקתי, עמיתי� שהגיעו לגיל הפרישה. שהיא

  .  שני�3כבר לאחר , כמצוי� לעיל ובכפו' להסדר התחיקתי

  

 אישורו וביצוע�, שת בקשות להשתלמותגנוהל ה .14

 .הבקשה ליציאה להשתלמות תוגש לחברה על גבי טופס מיוחד 14.1

כדי ,  חודשי� לפחות לפני מועד היציאה להשתלמות3את הבקשה יש להגיש  14.2
לאפשר לחברה לדו� בבקשה וכדי שתהיה שהות למבקש להשיג את המסמכי� 

 .הדרושי�

אל הבקשה ליציאה להשתלמות יש לצר' מסמכי� המאשרי� את תכנו�  14.3
 :�ההשתלמות כגו

 .התכתבות על מקו� ההשתלמות •

 .אישור המעביד •

 ).במקרה של מחקר(הסכמה או הזמנה ממקו� ההשתלמות  •

 .הרשמה לוועידה או כנס •

 .הרשמה לסיור מקצועיי� קבוצתי •

 .פירוט תכנית ההשתלמות •

ע� ציו� ימי השהייה לפי היעד נושאי , ל"תוכנית מפורטת של הסיור בחו •
 .ההשתלמות

 : תכלולבקשת היוצא להשתלמות 14.4

וזאת , בתו* חודשיי� ממועד שובו ארצה, התחייבות לדווח על השתלמותו 14.4.1
 .לש� צבירת מידע למע� יעו- למשתלמי� שיבואו אחריו

לא יאוחר לשלושה , להחזיר את הכספי� שנמסרו לו למטרת ההשתלמות 14.4.2
א יצאה לפעול מכל לבמקרה בו הנסיעה , חודשי� ממודע קבלת הכספי�

  .סיבה שהיא

תאשר את היציאה להשתלמות רק לאחר שהשתכנעה שמטרת המנהלת החברה  14.5
 .הנסיעה היא אכ� השתלמת ונעשו צעדי� לתכנו� השתלמות יעילה

 תעבור הבקשה לדיו� נוס' במועצת המנהלי� של –במקרה של חילוקי דעות  14.6
 או בפני מי שייקבע לכ* על ידי מועצת המנהלי� של החברה,  המנהלתהחברה

 .המנהלת

 ניתנת לעמית זכות ערעור בפני מועצת המנהלי� של – החלטה שלילית במקרה של 14.7
 או בפני מי שייקבע לכ* על ידי מועצת המנהלי� של החברה,  המנהלתהחברה

 .המנהלת
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  : אחרת וצבירת ותקופהמעבר מק .15

 אחרת וחישוב מני� שנות הוותק יהיה בכפו' להסדר ופה אחת לקופההעברה מק 
  .התחיקתי 

 עמית שינוי סטטוס של  .16

מכל סיבה ,  הפקדות עבור העמיתופהבמקרה שבו מעסיק של עמית שכיר חדל להעביר לק
 לא תוסי' לקבל הפקדות ופההק, או במקרה שבו עמית שכיר הפ* לעמית עצמאי, שהיא

העמית יהיה רשאי לפתוח . משיכת כספי� תיעשה בהתא� להסדר התחיקתי. לאותו חשבו�
חישוב מני� שנות הוותק ומשיכת כספי� יהיו בהתא� .  כעמית עצמאיהחשבו� חדש בקופ
  .להסדר התחיקתי

  

 :במות עמית תחולנה הוראות אלה .17

  :ישולמו כדלקמ�המנהלת סכומי� העומדי� לזכות העמית בחשבונות החברה   

נת� עמית לחברה הוראה בכתב שהתבלו בחברה לפני פטירתו שבה� ציי� את מי  17.1
המנהלת דו לזכותו בחשבונות החברה שיקבל לאחר פטירתו את הסכומי� שיעמ

נקבעו נהני� . את הוראת הנהני�המנהלת תבצע החברה , ) הוראת הנהני�–להל� (
 .יחולקו הסכומי� בשווה, אחדי� ולא נקבעו חלקיה�

 יחשב הדבר –מת נהנה לפי מות העמית ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו 
המנהלת ת הנהנה שנפטר והחברה כאילו מעול� לא ניתנה הוראת הנהני� לטוב

תשל� את הסכומי� העומדי� לזכותו של הנהנה שנפטר לנהנה הנותר בהתא� 
בהתא� לאמור בסעיפי� המנהלת באי� נהנה נוס' תשל� החברה , לחלקו היחסי

  .17.5 או  17.4 או  17.3 

שהוראת הנהני� לגביו ניתנה בצוואה ותארי* הצוואה מאוחר לתארי* מת� , עמית
לנהני� הרשומי� המנהלת תשל� החברה ,  המנהלתהוראת הנהני� שבידי החברה

 .לאחר שימציאו לחברה צו קיו� הצוואה או העתק מאושר ממנו, בצוואה

תשל� החברה , הוראת הנהני�לא נית� לבצע , לא נת� עמית הוראת נהני� או א� 17.2

  או  17.3   את הסכומי� העומדי� לזכותו בקופה בהתא� לאמור בסעיפי�המנהלת 

 .לפי המקרה 17.5  או 17.4 

למי שנתמנה על ידי בית משפט מוסמ* בישראל להיות מנהל העזבו� של עמית  17.3
 .שנפטר

או לא ניתנה לחברה הודעה על מינוי  17.3 לא נתמנה מנהל עזבו� כאמור בסעי' קט�  17.4
חשבונות את הסכומי� העומדי� לזכותו בהמנהלת יהיו זכאי� לקבל מהחברה , כזה

אות� היורשי� המנויי� בצו ירושה של העמית שנפטר שנית� על המנהלת החברה 
באות� ") היורשי� על פי די� "–להל� (ידי בית משפט או בית די� מוסמ* בישראל 

בתנאי שהיורשי� על פי די� המציאו לחברה , החלקי� ביניה� כנקוב בצו הירושה
 .ט או בית הדי�העתק מצו הירושה המאושר על ידי בית המשפ

עמית שנפטר וציווה ליורשיו את הסכומי� העומדי� לזכותו בחשבונות החברה  17.5
ולא ") היורשי� על פי הצוואה "–להל� (או שציווה לה� את כל נכסיו המנהלת 

יהיו היורשי� על פי , בפסקה זו לעיל) ג(נתמנה מנהל עזבו� כאמור בסעי' קט� 
 הסכומי� העומדי� לזכות� בחשבונות אתהמנהלת הצוואה זכאי� לקבל מהחברה 

, באות� החלקי� ביניה� או באות� הסכומי� כאמור בצוואה המנהלת החברה
בתנאי שהיורשי� על פי הצוואה המציאו לחברה העתק המאושר על ידי בית 
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המשפט או בית הדי� של צו קיו� הצוואה שנית� על ידי בית משפט או בית די� 
 .מוסמ* בישראל

 לעיל משו� הכללת הסכומי� העומדי� לזכות הנפטר בחשבונות 17 עי' אי� בהוראת ס .18
 .כעזבונוהמנהלת החברה 

 .עמית לא יהיה רשאי להעביר ולא יהיה רשאי לשעבד זכויותיו בחשבו� לאחר .19

תפעל לטובת העמיתי� המנהלת והחברה , לא תהיה הפליה בי� הזכויות המוקנות לעמיתי� .20
 .קר� ההשתלמות בלבד ולא תעדי' כל עניי� וכל שיקול על פני טובת�ב

בתוספת ריבית , יהיה רשאי לשל� את התשלומי� שבפיגור, עמית שפיגר בתשלומיו לחברה .21
  .וזאת בכפו' להסדר התחיקתיהמנהלת והצמדה כפי שייקבע על ידי החברה 

  

מי� ובתנאי� הקובעי� לתת הלוואות לעמיתיה בסכו, א* לא חייבת, החברה תהא רשאית .22
לבטח עמיתיה בבטוח חיי� או כל ביטוח , א* לא חייבת, וכ� תהא רשאית, בהסדר התחיקתי

 .אחר כפו' להסדר התחיקתי

 .בהתא� להסדר התחיקתי, תנהל החשבונות ותית� דוחות לעמיתי�המנהלת החברה  .23

הניהול ייגבו מ� דמי . תשל� לה הקופה דמי ניהולהמנהלת תמורת שירותי הניהול של החברה  .24
 :החשבונות באופ� הבא

 מחולק בשתי� שני אחוז  (2/12%מידי חודש תנכה הקופה דמי ניהול בשיעור עד  24.1
 דמי הניהול יועברו .מסכו� העומד לזכות כל עמית בחשבונו בסו' כל חודש) עשרה

 .לחברה המנהלת

למספר יחויבו דמי ניהול יחסית , הפקדות לקופה ומשיכות מהקופה במהל* החודש 24.2
 .הימי� בה� הכס' היה מופקד בקופה באותו חודש

יהיו מנהלי החברה המנהלת חייבי� , או בתקנו� החברה המנהלת/על א' האמור בתקנו� זה ו .25
ומנועי� מלעשות כל פעולה ,  יחייב את עשייתהתחיקתילעשות כל פעולה אשר ההסדר ה

 . אוסר את עשייתהתחיקתישההסדר ה

 הודעות .26

 . כתובת באר- לש� משלוח הודעות אליו–קשתו להתקבל כעמית כל עמית יציי� בב 26.1

לא תהיה חייבת לשלוח הודעות לעמית שלא מסר כתובת באר- המנהלת החברה  26.2
  .לש� משלוח ההודעות אליו

 דהיינו על ידי משלוח ההודעה בדואר –כל הודעה שנשלחה לעמית בדואר רגיל  26.3
 תחשב כאילו –) לא רשו�(לאחר שהודבקו על המעטפה בולי� לש� משלוח רגיל 

  .הגיע לתעודתה תו* הזמ� שבו הייתה ההודעה נמסרת על ידי הדואר בדר* הרגילה


