
 

 2013ביולי  1 מיוםהחל  קרן השתלמותשינויים בתקנון הראל 

1. 0B להלן: 1034(מס' אישור מס הכנסה  ניבההראל קרן ההשתלמות מוזגה  2013ביולי  1ביום) (
 קרן'הראל  בקרן ההשתלמותהשקעה מסלול עת היא מהווה כומיזוג טכני ) "ניבה"הראל 

 בע"מ גמל והשתלמות) המנוהלת על ידי הראל "השתלמות קרן"הראל (להלן:  'השתלמות
וזכויותיהם  ניבהכל עמיתי ונכסי הראל הועברו המיזוג,  כחלק ממהלך .)"המיזוג"(להלן: 
העמית להראל  הורהאלא אם  -זאת  .'ניבהההשקעה 'הראל , למסלול השתלמות קרןלהראל 

כי ברצונו להעביר את הכספים הצבורים בטרם ביצוע הליך המיזוג  בע"מוהשתלמות גמל 
 אחרת.  לקרן השתלמותלטובתו 

2. 1B ,בוצע שינוי בתקנון ותקנונה מלהתקיים, וניבה הראל  שתלמותהקרן החדלה לאור האמור לעיל
התווסף מסלול  7כך שלרשימת מסלולי ההשקעה המצויה בתקנון בסעיף השתלמות קרן הראל 

 כמפורט להלן: 'ניבההשקעה 'הראל 

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

 

3B שבה מסלולי ההשקעה  קרןהינה  השתלמות קרןלאחר הוספת מסלול ההשקעה כאמור, הראל
  הבאים:

4B הראל השתלמות 1485הראל השתלמות מסלול אג"ח (), 154כללי (השתלמות קרן הראל ,(
הראל השתלמות מסלול שקלי  ,)763), הראל נץ (מנייתי) (764במניות) ( 10%מסלול שלדג (עד 

 .)1034(מסלול כללי הראל ניבה ו) 1369(

    


	1. ביום 1 ביולי 2013 מוזגה קרן ההשתלמות הראל ניבה (מס' אישור מס הכנסה 1034) (להלן: "הראל ניבה") מיזוג טכני וכעת היא מהווה מסלול השקעה בקרן ההשתלמות 'הראל קרן השתלמות' (להלן: "הראל קרן השתלמות") המנוהלת על ידי הראל גמל והשתלמות בע"מ (להלן: "המיזוג"). כחלק ממהלך המיזוג, הועברו כל עמיתי ונכסי הראל ניבה וזכויותיהם להראל קרן השתלמות, למסלול ההשקעה 'הראל ניבה'. זאת - אלא אם הורה העמית להראל גמל והשתלמות בע"מ בטרם ביצוע הליך המיזוג כי ברצונו להעביר את הכספים הצבורים לטובתו לקרן השתלמות אחרת. 
	2. לאור האמור לעיל, חדלה קרן ההשתלמות הראל ניבה ותקנונה מלהתקיים, ובוצע שינוי בתקנון הראל קרן השתלמות כך שלרשימת מסלולי ההשקעה המצויה בתקנון בסעיף 7 התווסף מסלול השקעה 'הראל ניבה' כמפורט להלן:
	   "מסלול ניבה - בו תשקיע החברה הנהלת את נכסי המסלול בהתאם להחלטות מנהלי הקופה."
	לאחר הוספת מסלול ההשקעה כאמור, הראל קרן השתלמות הינה קרן שבה מסלולי ההשקעה הבאים: 
	הראל קרן השתלמות כללי (154), הראל השתלמות מסלול אג"ח (1485), הראל השתלמות מסלול שלדג (עד 10% במניות) (764), הראל נץ (מנייתי) (763), הראל השתלמות מסלול שקלי (1369) והראל ניבה מסלול כללי (1034).


