
 1.12.08מהדורה מעודכנת מיו� 

 תקנו� קר� השתלמות לשכירי� ועצמאיי�

 של

 " קר� השתלמות–קר� החיסכו� לצבא הקבע "

 

  רושי�יפ .1

 :מלבד א� תוכ� הכתוב יחייב אחרת יהא בתוכנית זו פרוש המונחי� הבאי� כדלקמ� .1.1

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

, חוק גיל פרישה, 1964 –ד "תשכ, )לאישור ולניהול קופות גמל
, צווי� והוראות אחרי�, תקנות,  וכל חוק,�2004ד"התשס

העשויי� לחול על פעולותיה של הקר� הנדונה כפי שיהיו בתוק' 
 ;מזמ� לזמ�

 ;דירקטוריו� החברה המנהלת � דירקטוריו�ה

דה אשר נבחרה על ידי דירקטוריו� החברה המנהלת ואשר הוע �המייעצת הועדה 
 ולאשר בקשות עמיתי� הוסמכה לבדוק את נושאי ההשתלמות

 ; למענק השתלמות

או , מ" חברה לניהול קופות גמל בע�קר� החיסכו� לצבא הקבע  � החברה המנהלת
בכפו' , כל חברה מנהלת אחרת אליה יועבר ניהול הקר�

לרבות , כל דר* המותרת לפי הדי�להוראות ההסדר התחיקתי ב
או מיזוג חברות /או מיזוג קופות גמל ו/באמצעות העברת ניהול ו
 ;מנהלות של קופות גמל

 ; במשרד האוצרח וחסכו�ו ביט,הממונה על שוק ההו� � הממונה

 ;" קר� השתלמות�קר� החיסכו� לצבא הקבע " � קר� השתלמות/הקר�

 ;ופקדו כספי העמיתי� לפי תכנית זוחשבונות הקר� בה� י � חשבונות/חשבו�

  ;כקבוע בהסדר התחיקתי �מועד התשלו� הראשו�

 ;כמשמעה בהסדר התחיקתי � משכורת

 ;לרבות חייל �עובד 

מי שרשומי� על שמו כספי� ברישומי הקר� או מי שזכאי לקבל  � עמית
 ; כספי� מהקר�

 או העמית מתשלומיו של ר�כל הכספי� שהתקבלו בק � תקבולי�
 .התא� להסדר התחיקתי בשלומיו של מעבידו לזכותומת

הא לכל מילה או מונח בתקנו� זה אותו י, רמלבד א� תוכ� הכתוב מחייב פרוש אח .1.2
ילי� הבאות בלשו� זכר תכלולנה מ. בהסדר התחיקתי מוב� אשר נית� למקביליה�

תכלולנה ג� גופי�  ומילי� המיוחסות לאנשי� פרטיי� ,וכ� להיפ*, מי� נקבה ג�
 .מאוגדי�
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 שוויו� .2

החברה המנהלת . הזכויות לגבי העמיתי� יהיו שוות ולא תהיה הפליה בי� העמיתי� בקר�
 .תפעל לטובת עמיתיה בלבד ולא תעדי' כל עני� וכל שיקול על פני טובת עמיתיה

 איסור שעבוד .3

בכפו' לנאמר בהסדר התחיקתי עמית לא יהיה רשאי להעביר או לשעבד זכויותיו בחשבו� 
 .אלא בכפו' להסדר התחיקתי, רלאח

  הצטרפות והפקדת כספי� לקר�  .4

או להפקיד כספי� לקר� כעמית רק מי שהינו חבר בחבר משרתי /רשאי להצטר' ו .4.1
כמשמעות (הזכאי להצטר' לקר� על פי פקודות הצבא , מ"הקבע והגמלאי� בע

או מי שפרש לגמלאות לפי חוק ) 1955 –ו "התשט, המונח בחוק השיפוט הצבאי
 או כל חוק קוד� �1985ה"התשמ, ]נוסח משולב) [גמלאות(ל "שירות הקבע בצה
 .שהוחל' בחוק זה

י "ל למקו� עבודה אזרחי ואשר שכרו משול� ע"י צה"עמית המושאל ע, בנוס' .4.2

יהיה רשאי , ת ועובד במקו� עבודה אזרחי"וכ� עמית היוצא לחל, המעסיק האזרחי

 . א' הוא סכומי� לקר�להעביר הפרשותיו לקר� א� מעבידו יפריש

 הפקדות לקר�  .5

מסכו�  אשר תהיה מורכבת, יהיו חייבי� בהפקדה חודשית לקר�, עמית ומעבידו .5.1
י המעביד "י המעביד ממשכורתו של העמית ומסכו� שיופקד עבורו ע"שינוכה ע

יהיו בהתא� למוסכ� , שיעוריה� של סכומי ההפקדות )."סכומי ההפקדות": להל�(
  .י� מעבידו ובכפו' להסדר התחיקתיאו למוסדר בינו לב

י המעביד ממשכורתו של "כולל הסכו� שנוכה ע, והפקדות המעביד עבור עובדי .5.2
 . יתקבלו במזומני� בלבד ולא יאוחר מהמועד הקבוע בהסדר התחיקתי, העובד

ישלי� ההפקדות בצירו' ריבית על פי הוראות , לא הפקיד מעביד כספי� כאמור לעיל .5.3
 .ההסדר התחיקתי

 יהול חשבונותנ .6

, העמית תקבוליעמית ובו תרשו� את החברה המנהלת תנהל חשבו� נפרד עבור כל  .6.1
 מהחשבו� שלו על פי עמיתואת הסכומי� ששולמו ל, תקבולי המעביד בגי� העמית

 .בהתא� להסדר התחיקתי, זה �האמור בתקנו

, החברה המנהלת תנהל רישו� עבור כל עמית בהתא� לכספי� שנזקפו לזכותו .6.2
בניכוי דמי ניהול ופרמיות , רשמו הפסדי� בקר�י במקרה שי–ולחובתו , מור להל�כא

ביטוח חיי� קבוצתי במקרה שישול� מהחשבו� שלו או כל חלק מחלקו בחשבונות 
  .זה �הקר� על פי תקנו

  השקעות .7

בהשקעות כפי , לרבות התשואות בגינ�,  ההפקדותהחברה המנהלת תשקיע את כספי .7.1
 . הסדר התחיקתיהתא� לבשאושרו או יאושרו 

 :בקר� יתקיימו מסלולי השקעה כדלקמ�
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נהלת את נכסי המסלול בהתא� מ בו תשקיע החברה ה� מסלול כללי .7.1.1
החברה המנהלת ובכפו' להסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על  להחלטות

 .פיו

מנכסי  75%בו תשקיע החברה המנהלת לפחות  � "ללא מניות"סלול מ .7.1.2
או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות /ו באגרות חוב המסלול

או /ח ו"או למדדי אג/ו על אגרות חוב או בנגזרי�/באגרות חוב ו המתמחות
יתרת , אגרות חוב בלתי סחירותאו /ניירות ער* מסחריי� ואו /והלוואות 
תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת , שלא יושקעו כאמור, הנכסי�

בכל מקרה לא יושקעו ;  שנקבעו על פיוובכפו' להסדר התחיקתי ולמגבלות
 .כספי� מנכסי המסלול במניות או בניירות ער* המירי� למניות

 %30 –תשקיע החברה המנהלת לא פחות מ  בו �  במניות%30מסלול לפחות  .7.1.3
ובכפו' להוראות , ניירות ער* המירי� למניותבאו /במניות ומנכסי המסלול 

שלא יושקעו , יתרת הנכסי�; וההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פי
תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפו' , ככל שישנה, כאמור

 .להסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו

 

עמית יהיה רשאי להפנות הפקדות או יתרות קיימות בחשבונו ליותר ממסלול  .7.2
 .בכפו' להוראות ההסדר התחיקתי, השקעה אחד

לאיזה מסלול הוא מבקש להפנות את הכספי� , תו לקר�עמית שלא ציי� בעת הצטרפו .7.3
זאת כל , ייחשב כאילו הורה להפקיד� במסלול הכללי, המופקדי� על ידו בחשבו�

 .עוד לא יית� העמית הוראה אחרת

י השקעה /עמיתי� יוכלו להעביר זכויותיה� ממסלול השקעה אחד לכל מסלול .7.4
דר התחיקתי ובאמצעות בכפו' להוראות ההס, הקיימי� בקר�/י� הקיי�/אחר

 .הגשת בקשה לחברה המנהלת

 .העברת הכספי� בי� המסלולי� תתבצע בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי .7.5

 .חלקו של כל עמית בחשבונות הקר� ייקבע בהתא� להסדר התחיקתי .7.6

 .ערכ� של נכסי הקר� יחושב לפי הקבוע בהסדר התחיקתי .7.7

בוע בתקנו� הקר� מסלולי הדירקטוריו� יהיה רשאי לק, בכפו' לאישור הממונה .7.8
להגדיר את מדיניות ההשקעה בה� ולמנות ועדות השקעות נוספות , השקעה שוני�

 .או לקבוע נהלי� באשר לאופ� ניהול ההשקעות באות� אפיקי�
 

 משיכת כספי�  .8

לצור* השתלמות או בתו� , עמית הזכאי למשו* חלק מ� הסכומי� העומדי� לזכותו .8.1
 . פי ההסדר התחיקתי ינהגו בו על,סכו�יתקופת הח

וא� על פי בקשה בכתב , או לבאי� מכוחו, החברה המנהלת תשל� כספי� לעמית .8.2
 :אחד מאלההתקיימו 

, ממועד התשלו� הראשו� לקר� י�החל מתו� שלוש שנ, למטרת השתלמות .8.2.1
 . להל�9מפורטי� בסעי'  הבהתא� לכללי�
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 ממועד שני� החל מתו� שש, וללא צור* באישור כלשהוא, לכל מטרה שהיא .8.2.2
 ולגבי עמית שהגיע ; להל�10על פי האמור בסעי' , התשלו� הראשו� לקר�

על פי , לגיל פרישה החל מתו� שלוש שני� ממועד התשלו� הראשו� לקר�
 . להל�11האמור בסעי' 

 . להל�12 כמפורט בסעי' בפטירת העמית .8.2.3

 ינוכה 8.2.3 עד 8.2.1שלא על פי האמור בסעיפי� , משיכת כספי� מהקר�ב .8.2.4
 .  במקור בכפו' להסדר התחיקתימס

  תשלומי� למטרת השתלמות .9

 :בפרק זה .9.1

  �" השתלמויות"

 .קורסי� או לימודי� לסווג מקצועי בישראל או מחוצה לה .9.1.1

קורסי� מקצועיי� מרוכזי� בישראל או מחוצה לה בתחו� עיסוקו של  .9.1.2
 .העובד

 . או ועידות מחו3 לישראלכנסי� מקצועיי�, סיורי� מקצועיי� .9.1.3

י " אשר תאושר ע,השתלמות אחרת בתחו� עיסוקו של העמיתכל צורת  .9.1.4
  .  ובלבד שאינה בגדר לימודי� אקדמאי�מייעצתהועדה ה

לאחר " בקשה לאישור השתלמות"הבקשה לקבלת מענק השתלמות תוגש על טופס  .9.2
 :שצורפו כל המסמכי� ומולאו כל הפרטי� הדרושי� ובכלל זה

 .נושא ופרוט תוכנית ההשתלמות .9.2.1

יד כי ההשתלמות הינה בתחו� עיסוקו המקצועי של העובד אישור המעב .9.2.2
 .ולתועלת המעביד

החברה או כל גו' אחר שבמסגרתו מתבצעת /מפעל/אישורי� מהמוסד .9.2.3
 .ההשתלמות אשר יעידו על מש* ההשתלמות ונושא ההשתלמות

אומד� מפורט של ההוצאות הכרוכות בהשתלמות בלווי אישורי�  .9.2.4
 .מתאימי�

חות חודשיי� לפני מועד היציאה להשתלמות והיא תכלול את הבקשה יש להגיש לפ .9.3
 :כדלקמ�, התחייבות של העמית

וזאת לש� , סיו� ההשתלמותלדווח על השתלמותו בתו* חודשיי� ממועד  .9.3.1
 .צבירת מידע למע� יעו3 למשתלמי� שיבואו אחריו

לא יאוחר משלושה , להחזיר את הכספי� שנמסרו לו למטרת ההשתלמות .9.3.2
לא יצאה לפועל וההשתלמות  במקרה –ת הכספי� חודשי� ממועד קבל

 .מסיבה כלשהי

הועדה המייעצת תדו� בבקשה על פי הנתוני� והמסמכי� שצורפו לבקשה ותאשר  .9.4
 וכי נעשו הצעדי� ,ההשתלמות והסכו� להשתלמות לאחר ששוכנעה בנחיצותה



 1.12.08מהדורה מעודכנת מיו� 

 

 
5

לא יעלה על הסכו� שנצבר בחשבו� העמית , הסכו� שיאושר .הנכוני� לתכנונה
 .ד האישורבמוע

פני ב תועבר הבקשה לדיו� נוס', המייעצתבמידה ויהיו חילוקי דעות בי� חברי הועדה  .9.5
 .ל החברה המנהלת"מנכ

ל "מנכ זכות ערעור בפני עמיתניתנת ל,  המייעצתדהעבמקרה של החלטה שלילית בו .9.6
 .החברה המנהלת

 .מענק ההשתלמות לעמית לא יעלה על ס* הכספי� שהצטברו לזכותו בחשבו� .9.7

  שני�6שיכת כספי� בתו� מ .10

 שני� ממועד התשלו� הראשו� 6לאחר שחלפו , עמית יהיה רשאי למשו* מחשבו� .10.1
את כל הכספי� שהצטברו לזכותו בחשבו� ה� מהפרשותיו , לאותו חשבו� ולכל מטרה

וה� מהפרשות המעביד בתוספת הרווחי� ובניכוי דמי ניהול בהתא� להוראות 
 .ההסדר התחיקתי

ובלבד , א� בבת אחת וא� לשיעורי�, החשבו� כאמור תהא בכל עתמשיכת הכספי� מ .10.2
  .שהעמית מסר על כ* הודעה מוקדמת לקר�  בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי

 

 פרישה לגמלאות .11

 3יהיה רשאי א� חלפו , 2004 –ד "תשס, עמית שהגיע לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה
למשו* את הכספי� שהצטברו לזכותו באותו , שני� ממועד התשלו� הראשו� לאותו חשבו�

 .לכל מטרה, חשבו�
 

  משיכת כספי� בפטירת עמית .12

וכ� סכומי� ששולמו על ידי , סכומי� העומדי� לזכותו של עמית שנפטר בחשבונו בקר�
ישולמו ,  לתקנו� זה15חברת ביטוח במקרה בו היה העמית מבוטח על פי סעי' 

 :כדלקמ�

שבה� ציי� את מי , שהתקבלו בקר� לפני פטירתו, נת� עמית לקר� הוראות בכתב .12.1
הוראות ": להל�(שיקבל לאחר פטירתו את הסכומי� שיעמדו לזכותו בחשבונו בקר� 

 .תבצע הקר� את הוראת המוטבי�, ")המוטבי�

. יזכה מי שהיה ב� זוגו בעת הפטירה, נקבע כמוטב ב� זוגו של העמית ללא נקיבת שמו .12.2
 ג� מאומצי� במשמע וג� ילד או –קיבת שמ� נקבעו כמוטבי� צאצאי� ללא נ

זולת א� הוכח שהורתו היתה אחרי ,  יו� לאחר מות העמית300צאצא שנולדו תו* 
 .כ�

 .יחולקו הסכומי� בשווה בי� המוטבי�, נקבע יותר ממוטב אחד ולא נקבעו חלקיה� .12.3

נפטר מוטב לפני פטירת העמית ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו של  .12.4
 . ישולמו הכספי� ליורשי� החוקיי� של העמית– שנפטר המוטב

עמית שהוראת המוטבי� שלו קבועה בצוואה אשר נערכה בתארי* מאוחר לתארי*  .12.5
ידי העמית בכתב לידיעת החברה �והדבר הובא על, מת� הוראת מוטבי� לקר�

לאחר , תשל� הקר� למוטבי� הרשומי� בצוואה כאמור, המנהלת לפני מותו
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 צו קיו� הצוואה או העתק מאושר ממנו על ידי בית המשפט או בית שימציאו לקר�
 .די� מוסמ* בישראל

או א� לא נית� יהיה ,  לתקנו� זה12.1לא נת� עמית הוראת מוטבי� כאמור בסעי'  .12.6
או ביצועה כאמור היה כרו* בקשיי� בלתי , לבצע באופ� סביר את הוראת המוטבי�

 לזכות העמית שנפטר בקר� בהתא� תשל� הקר� את הסכומי� העומדי�, סבירי�
 :כפי שיהיה המקרה,  לתקנו� זה להל�12.6.2 או 12.6.1לאמור בסעיפי� 

למי שנתמנה על ידי בית משפט מוסמ* בישראל להיות מנהל העזבו� של  .12.6.1
 .עמית שנפטר

או לא ניתנה לקר� ,  לתקנו� זה12.6.1לא נתמנה מנהל עזבו� כאמור בסעי'  .12.6.2
יו זכאי� לקבל מהקר� את הסכומי� העומדי� יה, הודעה על מינוי כזה

לזכות העמית בחשבונו בקר� אות� היורשי� המנויי� בצו ירושה או בצו 
קיו� צוואה של העמית שנפטר שנית� על ידי בית משפט או בית די� מוסמ* 

באות� החלקי� ביניה� כנקוב בצו הירושה , )"היורשי�": להל�(בישראל 
בתנאי שהיורשי� על פי די� המציאו לקר� , עני� לפי ה–או בצו קיו� הצוואה 

ידי בית הדי� או מצו �העתק מצו הירושה המאושר על ידי בית המשפט או על
 ).לפי העני�(קיו� הצוואה ומ� הצוואה מאושרי� כאמור 

, לפי העני�, תשלו� במקרה פטירה כאמור יבוצע על פי בקשת המוטבי� או היורשי� .12.7
 .המצאת תעודת פטירה של העמיתכנדרש על ידי הקר� ו, בכתב

 לתקנו� זה משו� הכללת הסכומי� העומדי� לזכותו של 12אי� בהוראות סעי'  .12.8
 .העמית הנפטר בחשבונו בקר� כחלק מעזבונו

 

 בי� קופות מעבר .13

בהתא� ובכפו' להוראות ההסדר , עמית רשאי להעביר  כספיו לקופת גמל אחרת .13.1
 .התחיקתי

א עובד במקו� עבודה בו העובדי� עמיתי� ל והו"התקבל אד� לשירות קבע בצה .13.2
יהיה רשאי להעביר לקר� את כל הכספי� שהצטברו לזכותו , בקר� השתלמות

 .בחשבונותיו בקר� הקודמת

 הפקדות חדשות .14

לא יוכל להמשי* ולצבור כספי� , עמית שמש* כספי� שהצטברו לזכותו בחשבו� .14.1
השתלמות בישראל של סעי' זה לא יחול על משיכה מחשבו� לצור* . באותו חשבו�

, סכו� שאינו עולה על שליש הכספי� שהצטברו לזכות העמית בחשבו� בעת המשיכה
 החודשי� שקדמו למשיכה 12 �ואשר לא קדמה לה משיכה אחרת של סכו� כאמור ב

  .האמורה

יהיה רשאי לפתוח חשבו� חדש לצור* , עמית שחשבונו נסגר לתשלומי� נוספי� .14.2
ות העמית ביחס לחשבו� החדש תהיינה כזכויות עמית זכוי. הפרשות נוספות לקר�

 .חדש

 ביטוח חיי� קבוצתי .15

בביטוח חיי� קבוצתי הקר�  לבטח את עמיתי , א* לא חייבת,החברה המנהלת רשאית
לפי התנאי� , 1981 –א "התשמ, )ביטוח(  שירותי� פיננסיי�כהגדרתו בחוק הפיקוח על
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 –ד "התשכ) לאישור ולניהול קופות גמלכללי� ( לתקנות מס הכנסה 31המפורטי� בתקנה 
 .הסדר התחיקתילובכפו' , 1964

  הלוואות .16

 לתת הלוואה לעמיתיה בהתא� למדיניות שתקבע , א* לא חייבת,חברה המנהלת רשאיתה
 .החברה המנהלת מעת לעת והכל בכפו' להסדר התחיקתי

  ניכוי מס במקור .17

ייב עליה� במס בהתא� להסדר מית ששולמו לו כספי� על ידי החברה המנהלת ושהוא חע
 .בהתא� להסדר התחיקתיתנכה החברה המנהלת את המס , התחיקתי

  ניהול הקר� .18

בציוד , הקר� תנוהל על ידי החברה המנהלת באמצעות המנגנו� העומד לרשותה בכח אד�
תבצע את כל הפעולות הנחוצות לניהול , או באמצעות גו' אחר שיוסמ* על ידה ,ובמשרדי�

חות לעמיתי� בהתא� להסדר התחיקתי לצור* ניהולה התקי� "ומת� דוהקר� י ותפעול עסק
 .של הקר�

ס* , ככל שהחברה המנהלת תפעל באמצעות גו' אחר שיוסמ* על ידה כאמור לעיל
לא יעלה על , התשלומי� שישולמו על ידי החברה המנהלת לגו' כאמור עבור שירותי ניהול

 .� מנכסיה המשוערכי� של הקר1%שיעור של 

 דמי ניהול  .19

פרומיל ושש עשיריות  (12/0.26%עד של בשיעור  חודשיי� תגבה דמי ניהול החברה המנהלת
יו� בבקר� מהסכו� העומד לזכות כל עמית בחשבונו ) מחולק בשתי� עשרההפרומיל 

, כספי� שהופקדו לחשבו� או נמשכו ממנו במהל* החודש;  כל חודשהעסקי� האחרו� של
 ..שיעור יחסי למספר הימי� שבה� נוהלו בחשבו� באותו החודשיחויבו בדמי ניהול ב

 עדכו� פרטי העמית .20

משלוח    כתובת באר3 לש�,עמית  יציי�  בבקשה  שהוא יגיש  להתקבל  כעמית .20.1
 .יעדכ� הכתובת מעת לעת בהתא� לשינויי� שיחולו בה ואליו הודעות

באר3 לש� החברה המנהלת לא תהיה אחראית להודעות לעמית שלא מסר כתובת  .20.2
 .או לא עדכ� הכתובת, משלוח הודעות אליו

 דהיינו על ידי משלוח ההודעה בדואר לאחר –כל הודעה שנשלחה לעמית בדואר רגיל  .20.3
 תחשב כאילו הגיעה –) לא רשו�(שהודבקו על המעטפה בולי� לש� משלוח רגיל 

 . ימי� מיו� משלוח ההודעה3לתעודתה תו* 

 תיקו� התקנו� .21

 .בכפו' להוראות ההסדר התחיקתי,  רשאית לתק� תקנו� זה בכל עתהחברה המנהלת תהיה

 פעילות על פי ההסדר התחיקתי .22

 לעשות כל פעולה אשר ת החברה המנהלת חייבההיזה ת �על א' האמור בתקנו .22.1
 מלעשות כל פעולה אשר ההסדר הההסדר התחיקתי יחייב את עשייתה ומנוע

 . התחיקתי אוסר את עשייתה
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יגברו , בי� האמור בתקנו� זה לבי� האמור בהסדר התחיקתיבכל מקרה של סתירה  .22.2
 .הוראות ההסדר התחיקתי

 

*    * 


