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 השתלמות  קרן החיסכון לצבא הקבע קרןמסמך ריכוז שינויים בתקנון 
  

 להלן השינויים העיקריים בתקנון:

 :רלוונטיים שהם ככל, הבאים הפרטים את תכלול בתקנון או בתכנית שינוי על הודעה .א

 ;במשרדנו ומספרם התקנון או התכנית שם )1
קרן החיסכון לצבא הקבע קרן 

 השתלמות

438 

 

 התקנון או התכנית הנהגת על בהודעה ושהועבר המידע מפרטי אחד בכל השינויים )2

  ;שישנם ככל, העניין לפי(ב),  או(א)  קטן בסעיף כאמור

 אוקופת הגמל  בתקנוןלגבי מסלול השקעה  הקבועה ההשקעה מדיניותב שינוי )א

 , לפי העניין;הביטוח בתכנית ההשקעה מסלולי בנספח
 מהות השינוי סעיף בו חל שינוי רןשם הק

קרן החיסכון לצבא הקבע קרן 

 השתלמות

הגדרת המסלול כמסלול  6.1.1

 ברירת מחדל

 

 ;)2פסקה (שאינם כלולים ב השינויים העיקריים המבוקשים )3
 הסיבה לשינוי השינוימהות  סעיף בו חל שינוי שם הקופה

קרן החיסכון לצבא 

 הקבע קרן השתלמות

שינוי לצורך אחידות  שינוי הכותרת כותרת המסמך

 ניסוחית

הוספת הגדרה למונח  1.1

 'בן זוג'

הוספת ההגדרה 

בוצעה לשם הקניית 

הטבה בגוף התקנון 

 לבני זוג.

שינוי מספור הסעיפים  מספור הסעיפים

 בתקנון

לצורך השינוי בוצע 

 עריכת המסמך

הפיכת לשון הסעיף  4

ללשון רבים והכללת 

בני זוג של עמיתים 

 תחת תחולת הסעיף

הקניית הטבות לבני 

זוג של עמיתי קרן 

 ההשתלמות

מחיקת המילים  5.2

 "במזומנים בלבד ו"

הפקדות המעביד 

יכולות להתקבל גם 

שלא באמצעות כסף 
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 מזומן.

שינוי שמות מסלולי  7

והגדרת ההשקעה 

 מסלול ברירת מחדל

שינויי שמות לצורך 

אחידות וקביעת 

מסלול ברירת מחדל 

בשל הצורך לקבוע 

 מסלול ברירת מחדל

תיקון נוסח לשון  19

 במקום: –הסעיף 

 החברה המנהלת "

 תגבה דמי ניהול

של בשיעור חודשיים 

פרומיל ( 12/0.26%עד 

ושש עשיריות 

מחולק הפרומיל 

 "בשתים עשרה)

 יבוא:

 החברה המנהלת"

 תגבה דמי ניהול

של בשיעור חודשיים 

שני ( 12/2% עדֵ 

 יםמחולקאחוזים 

 "בשתים עשרה)

תיקון לשון הסעיף 

לטובת ניסוח מדויק 

בשל טעות סופר 

 קודמת

 ;העיקריים לשינויים הסיבות )4
 ) לעיל.3ראה פירוט בטבלה בס"ק (

 את אחד מאלה: כוללים בתקנון או בתכנית השינויים האם )5

 אוקופת הגמל  בתקנוןלגבי מסלול השקעה  הקבועה ההשקעה מדיניותב שינוי )א

 , לפי העניין;הביטוח בתכנית ההשקעה מסלולי בנספח
 ) לעיל.2ר' טבלה ס"ק (


