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יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תקנו קופת גמל עבור
פ.ר.ח  .קר השתלמות לעובדי במקצועות הפרהרפואיי
מס' מס הכנסה – 420
אוגוסט 2013
 .1הגדרות
בתקנו זה יהיו למונחי הבאי ההגדרות הנקובות בציד:
ההסדר התחיקתי

חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות!גמל( ,התשס"ה – 2005
והתקנות מכוחו ,פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ )להל:
"הפקודה"( ,תקנות מס הכנסה )כללי לאישור ולניהול קופות גמל(
התשכ"ד ! ) 1964להל" :תקנות מס הכנסה"( וכ כל החוקי,
התקנות ,הצווי ,ההוראות וההנחיות של הממונה או של כל גור
מוסמ ,אחר ,אשר חלי על קופות הגמל והחברות המנהלות ,כפי
שיהיו בתוק -מעת לעת.

חוק קופות הגמל

חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( ,התשס"ה!;2005

תקנות מס הכנסה )כללי לאישור ולניהול קופות גמל( ,התשכ"ד!
תקנות מס הכנסה
;1964
הממונה ,כהגדרת בחוק קופות הגמל;
עמית,
מוטב ,מעסיק ,נכסי
הקר:
משכורת

הכנסת עבודה למעט שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של
העובד;

החברה המנהלת

יהב פ.ר.ח .חברה לניהול קופות גמל בע"מ;

הקר או קופת הגמל

פ.ר.ח .קר השתלמות לעובדי במקצועות הפרה!רפואיי;

מנהל העסקי

גו -שייבחר בידי דירקטוריו החברה המנהלת ,המורשה לכ ,,ואשר
ינהל מטע החברה המנהלת את הקר;

יו עסקי

יו עסקי כהגדרתו בתקנות מס הכנסה;

מסלול השקעה

אפיק השקעה לכספי העמיתי המאופיי במגבלות השקעה שיקבעו
בדירקטוריו מעת לעת בהתא לאופי המסלול.

השקעה המסלול שבו ינוהלו כספי העמית כל עוד לא בחר העמית במסלול
מסלול
השקעה אחר.
ברירת מחדל
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קופה מעבירה

כהגדרתה בתקנות הניוד.

קופה מקבלת

כהגדרתה בתקנות הניוד.

תקנות הניוד

תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )העברת כספי
בי קופות גמל( ,התשס"ח!.2008

תקנות ההשקעה

תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל()כללי השקעה
החלי על גופי מוסדיי( ,התשע"ב!.2012

תקנות האיתור

תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )איתור עמיתי
ומוטבי( ,התשע"ב!.2012

יובהר כי כל שינוי בהגדרות דלעיל שייעשה בדי הרלוונטי ,יחול ג על ההגדרות דלעיל.

פרשנות
 .2כל האמור בתקנו זה בלשו יחיד א -בלשו רבי משמעו ,וכל האמור בלשו זכר א -בלשו
נקבה משמעו ,אלא א מופיעה הוראה מפורשת אחרת.
 .3לכל מונח שלא הוגדר בתקנו זה תהא המשמעות הנודעת לו במקומו המתאי בהסדר
התחיקתי ,בחוק הפרשנות התשמ"א! ,1981או כמפורט במקומות המתאימי בתקנו ,אלא
א כ משתמע מלשו הכתוב או מהקשרו מוב אחר.
 .4הוראות בתקנו זה אשר נכתבו כשיקו -של הוראות בהסדר התחיקתי נועדו לש תיאור של
עיקרי ההסדר התחיקתי הנוגעי לעניי בפני עמיתי הקר .יודגש ,כי בכל מקרה של סתירה
בי האמור בהסדר התחיקתי לבי האמור בתקנו או במסמכי נלווי ,יגברו הוראות ההסדר
התחיקתי.
 .5בכל מקרה של סתירה בי האמור בתקנו לאמור במסמכי נלווי ,כגו טופס הצטרפות,
הוראת מוטבי וכדומה ,יגברו הוראות התקנו.
 .6זכויות וחובות העמיתי לא ייקבעו אלא לפי הוראות התקנו.
 .7ש הקר:
פ.ר.ח קר השתלמות לעובדי במקצועות הפרה!רפואיי .קר זו הינה ממשיכתה וחליפתה
לכל דבר ועניי של יהב קר השתלמות וחסכו פ.ר.ח בע"מ.
 .8כתובת ופרטי הקר:
פ.ר.ח .קר השתלמות לעובדי במקצועות הפרה!רפואיי ! בית בניי התאומי  ,2רח'
ז'בוטינסקי  ,35ת.ד ,94 .רמת ג מקוד  ,52136טלפוני ,03!6921223 ,03!6921218 :פקס03! :
 ,6921222דואר אלקטרוני  YAHAVE@K-PRH.CO.ILשעות פעילות א!ה ! .8:30 – 14:30
דירקטוריו החברה המנהלת יהיה רשאי לקבוע את כתובת הקר לפי שיקול דעתו.
אתר האינטרנט של הקרwww.k-prh.co.il :
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 .9מטרת הקר:
קר השתלמות וחיסכו לעובדי פארא!רפואיי.

 .10חובת נאמנות ואיסור אפלייה
בניהול נכסי קופת הגמל ,במת שירות לעמיתי ובמילוי שאר תפקידיה לפי הוראות חוק
קופות גמל ,תפעל החברה המנהלת באמונה ובשקידה לטובת כל אחד מעמיתיה ,לא תפלה בי
הזכויות המוקנות לאות עמיתי ולא תעדי -כל עני וכל שיקול על פני טובת.
 .11חברות בקר והגבלות על צירו %עמיתי:
 .11.1רשאי להצטר -לקר כל מי שהוא עובד במקצועות הפארא!רפואיי ,לרבות ומבלי לגרוע
מכלליות האמור ,מרפאי בעיסוק ,פיזיוטרפיסטי ,טכנאי רנטג ,דיאטני ,טכנאי
אאג ,אורטופטיקאי ,טכנאי חדר ניתוח וקלינאי תקשורת.
 .11.2המבקש להתקבל כעמית בקר ימלא בדקדקנות טופס בקשה להצטרפות ויחתו בגו-
הטופס על התחייבות כספית ,לפיה ינוכה משכרו מדי חודש בחודשו הסכו שיועבר
לזכות חשבונו האישי בקר .על המבקש להצטר -כעמית למסור ולספק כל פרט הנחו2
לצור ,קבלתו כעמית כפי שיידרש בידי החברה המנהלת ולהגיש את המסמכי הבאי
בנוסחי שיימסרו לו על ידי החברה המנהלת:
 .11.2.1טופס בקשת הצטרפות לקר שבמסגרתו יימסרו ,בי היתר ,הנתוני הבאי;
.11.2.1.1

ש הקר;

.11.2.1.2

מספר אישור מס הכנסה של הקר;

.11.2.1.3

ש פרטי ומשפחה;

.11.2.1.4

מספר תעודת זהות )או מספר דרכו לתושב חו;(2

.11.2.1.5

מענו הרשו בתעודת הזהות או בדרכו או במע שמסר;

.11.2.1.6

ש המעסיק ,מס' זהות המעסיק ומענו;

.11.2.1.7

מי;

.11.2.1.8

תארי ,לידה;

.11.2.1.9

תארי ,מילוי הטופס;

 .11.2.1.10חתימת העמית המצטר -או אפוטרופוס )במקרה שהעמית קטי או
חסוי(
 .11.2.1.11הצהרת החברה המנהלת;
 .11.2.2הוראת מינוי מוטבי כמפורט בסעי 39 -להל;
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 .11.2.3צילו תעודת זהות או דרכו )לתושב חו;(2
 .11.3את טפסי ההצטרפות אפשר להשיג במשרדי הנהלת הקר וכ באתר האינטרנט של הקר
.www.k-prh.co.il
 .11.4הקר לא תפתח חשבו לעמית ולא תאפשר הפקדת כספי אצלה בטר תוודא כי לפחות
הנתוני בסעי 11.2.1 -לעיל מופיעי בטופס בקשת ההצטרפות ובטר תקבל העתק
תעודת זהות )או דרכו א העמית תושב חו (2של העמית.
 .11.5החברה המנהלת תמסור לידי העמית המצטר ,-העתק ממסמ ,ההצטרפות לקר וכל
מסמ ,נלווה אחר שקשור להצטרפות העמית לקר לרבות נספח הצהרת הקר ,ומספרי
טלפו ופקס של הקר ,מע משרדי הקר ,כתובת אתר האינטרנט והעתק עדכני מתקנו
הקר ,א ביקש זאת העמית.
 .11.6במקרי שבה מסירת ההעתקי המפורטי בסעי 11.5 -לעיל תתבצע בדואר,
ההעתקי לא יכללו את הוראת מינוי המוטבי שמילא העמית א ,יצוי א הוראת
מינוי המוטבי נמסרה לחברה המנהלת.
 .11.7נתקבל עמית לקר ,תחל חברותו בה מסו -החודש בו הגיש את בקשתו להצטר -לקר,
או מתארי ,מוקד יותר ,א ,לא לפני האחד בינואר של אותה שנת מס ,בתנאי
שההפקדה הראשונה בחשבו הופקדה באותה שנת מס בה החלה חברותו בקר ,ובתנאי
שהועברו התשלומי ה בגי הפקדותיו וה בגי הפקדות המעסיק לכסוי לתקופה
הרטרואקטיבית.
 .11.8עמית יהא חייב להודיע לקר על כל שינוי שחל במענו .כל עוד לא יודיע העמית אחרת,
יישלחו כל דברי הדואר לכתובת העמית אותה ציי בטופס ההצטרפות .חזרו דברי
הדואר בציו "עזב" תהיה רשאית הקר לשלוח לעמית דבר הדואר לכתובתו כפי
שמופיעה במרש האוכלוסי.
 .12הצטרפות באמצעות מעביד
האמור בסעי 11.2 -יחול בשינויי המחוייבי ג על הצטרפות עמית לקופת גמל בידי
מעבידו ,ואול הקר תהיה רשאית לצר -עמית באמצעות המעביד ובלבד שימסור לקר,
בשלב הראשו ,עבור כל עמית שאותו הוא מעוניי לצר -לקר ,לפחות את הנתוני בסעיפי
 11.2.1.3ועד  11.2.1.6לעיל ,וצילו תעודת זהות או דרכו של העמית כאמור בסעי11.2.3 -
לעיל.
 .13מדיניות ההשקעה של הקר:
 .13.1החברה המנהלת תחזיק ותנהל את נכסי הקר בנפרד מרכושה.
 .13.2את מדיניות ההשקעה הכוללת של הקר יקבע דירקטוריו החברה המנהלת ובכפו-
לתקנות ההשקעה .הדירקטוריו ימנה ועדת השקעות לקר ,אשר תהא מורכבת מחברי
העומדי בתנאי הכשירות לחברות בועדת ההשקעות ,כפי שנקבע בחוק קופות הגמל
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ובתקנות מס הכנסה .ועדת ההשקעות תקבע את מדיניות ההשקעה של הקר במסגרת
מדיניות ההשקעה הכוללת שיקבע הדירקטוריו בכפו -לתקנות ההשקעה .לעניי זה,
יראו כל מסלול השקעה בקר כאילו היתה קר נפרדת.
 .13.3החברה המנהלת תשקיע את כספי קר ההשתלמות בהשקעות המותרות על פי ההסדר
התחיקתי.
 .13.4דירקטוריו החברה המנהלת יהיה רשאי לקבוע כי הקר תנהל מספר מסלולי השקעה.
במקרה כזה יהיה רשאי כל עמית לבחור את מסלולי ההשקעה שבה יושקעו כספיו.
 .13.5כספי הקר ,בכל מסלול השקעות ,יושקעו בנכסי הכלולי בהגדרת ההשקעות
המותרות באותו מסלול בשיעור הקבוע בהוראות ההסדר התחיקתי.
 .13.6החברה המנהלת תוכל להוסי -מסלולי השקעה בקר או לסגור מסלולי השקעה בה
היתרה נמוכה מסכו מינימלי שיקבע ע"י החברה המנהלת ,תו ,מת הודעה מראש
לעמיתי ובכפו -לאישורו של הממונה.
 .13.7בכפו -לאמור בסעיפי  13.3,.13.2ו! ,13.5יתנהלו בקופה שני מסלולי השקעה ומספר
יכול להשתנות ,לפי הפירוט כדלקמ:
 .13.7.1מסלול "השתלמות פ.ר.ח כללי" – מסלול השקעה בו תשקיע החברה המנהלת
את נכסי המסלול ,כפי שיוחלט מפע לפע על ידי דירקטוריו החברה וועדת
ההשקעות אשר תוסמ ,על ידי הדירקטוריו ,על פי שיקול דעת ובהתא
להוראות ההסדר התחיקתי.
 .13.7.2מסלול "השתלמות פ.ר.ח אג"ח מדינה ללא מניות" – מסלול השקעה בו
תשקיע החברה המנהלת לפחות  50%מנכסי המסלול באגרות חוב שמנפיקה
מדינת ישראל ,ובכל מקרה כלל נכסי המסלול לא יהיו חשופי למניות בכל
צורה שהיא.
 .13.8הרווחי הנצברי בקר מדי יו עסקי ,כפי שיתקבלו מחישוב ערכ של נכסי הקר
כאמור בהסדר התחיקתי ,ולאחר ניכוי הסכומי שרשאית הקר לנכות בהתא להסדר
התחיקתי ,יזקפו לזכות העמיתי בקר ליו העסקי האחרו של כל חודש ,לפי חלק
היחסי בנכסי הקר והכל בכפו -להוראות ההסדר התחיקתי.
 .13.9מסלול ברירת מחדל ! עמית בקופה שלא ציי בעת הצטרפותו לקופה לאיזה מסלול הוא
מבקש להפנות את הכספי המופקדי על ידו בחשבו ייחשב כאילו הורה להפקיד
במסלול השתלמות פ.ר.ח כללי.
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 .14העברת כספי בי קופות גמל
העמית יהיה רשאי להעביר כספי מחשבונו בקר לקר השתלמות אחרת לפי בחירתו או
לקופת גמל לקצבה )להל" :קופת גמל אחרת"( וללא תשלו ,בכפו -להוראות תקנות הניוד
והוראות הממונה בעניי.
 .15סייג להעברת הכספי
לא נית להעביר כספי מהקר לקופת גמל אחרת במקרי אלה:
 .15.1מוטל עיקול או שעבוד שנעשה כדי על חשבונו של העמית בסכו מלוא היתרה הצבורה;
 .15.2קיימת בחשבונו של העמית יתרת חוב בשל הלוואה שטר נפרעה במלואה;
 .15.3העמית נפטר לפני המועד הקובע כהגדרתו בתקנות הניוד;
 .15.4קר ההשתלמות או קופת הגמל המקבלת היא קופת גמל סגורה כהגדרתה בתקנות
הניוד.
 .16מועדי העברת הכספי
 .16.1החברה המנהלת תעביר את היתרה הצבורה של העמית בחשבונו בקר או את חלקה ,לפי
העניי ,בתו ,עשרי ימי עסקי מהיו שבו קיבלה החברה המנהלת של קופת הגמל
המקבלת בקשת העברה מפורטת ,חתומה ומלאה שהוגשה לה בידי העמית ,או בתו,
עשרה ימי עסקי מהיו בו קיבלה החברה המנהלת בקשת העברה כאמור ,לפי
המאוחר ,אלא א בוטלה הבקשה ,לרבות על ידי העמית ,והכל בכפו -להוראות תקנות
הניוד והוראות הממונה בעניי.
 .16.2על א -האמור בסעי 16.1 -לעיל ,החברה המנהלת לא תעביר את חלק היתרה הצבורה של
העמית שלא נית להעבירו בשל עיקול או שיעבוד כדי ,לפי העניי.
 .17העברת כספי ממסלול אחד למשנהו
 .17.1עמית בקר רשאי להעביר כספי בהתא להסדר התחיקתי ממסלול השקעה אחד
למסלול השקעה אחר ,ע"י מת הוראה בכתב לחברה המנהלת ,בנוסח כפי שיהיה מקובל
באותה עת בחברה המנהלת )להל – "הוראת העברה"( ,ובתנאי שלא ישונה ייעוד
המקורי של הכספי ככספי קר השתלמות.
 .17.2העברת כספי בי מסלול השקעה אחד לאחר תתבצע במזומ בלבד .החברה תבצע את
הוראת ההעברה בתו ,שלושה ימי עסקי ממועד קבלת בקשת ההעברה בחברה
המנהלת.
 .17.3א חל מועד העברת הכספי באחד משלושת ימי העסקי הראשוני בחודש פלוני,
רשאית הקר לדחות את מועד ההעברת הכספי ליו העסקי הרביעי באותו חודש.
 .17.4עמית יקבל דיווח מ הקופה על ביצוע הוראת העברת הכספי לא יאוחר מ!  15ימי
עסקי מיו העברת הכספי.
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 .18החברה המנהלת:
 .18.1הקר תנוהל בידי יהב פ.ר.ח .חברה לניהול קופות גמל בע"מ )להל – "החברה
המנהלת"(.
 .18.2החברה המנהלת תדאג לכ ,שספרי החשבונות בקר ובחברה המנהלת וכל המסמכי
והדוחות בקשר עימ ינוהלו ויערכו בהתא לחוק.
 .18.3כל שינוי בתקנו הקר ,אשר יחול לפי החלטות דירקטוריו החברה המנהלת יחייב את
עמיתי הקר.
 .19כפיפות לחוק:
 .19.1החברה המנהלת תפעל בהתא להוראות ההסדר התחיקתי ובהתא לחוק הפיקוח על
שירותי פיננסיי )קופות גמל( ,התשס"ה! ,2005וכ על פי תקנות מס הכנסה )כללי
לאישור וניהול קופות גמל( התשכ"ד! ,1964כפי שיהיו בתוק -אותה שעה ,לרבות תקנות
וצווי והוראות שיהיו בתוק -מזמ לזמ.
 .19.2החברה המנהלת תפעל לקבלת אישור קופת גמל מעת לעת מהממונה ,כנדרש על פי די.
 .19.3הוראות תקנו זה כפופות להוראות החוק האמור ,להוראות ההסדר התחיקתי,
ולהוראות כל די אחר החלות על ניהול קופות גמל.
 .20דמי הניהול:
דמי הניהול ייקבעו לפי הוצאות שהוציאה החברה המנהלת בפועל בכפו -לשיעור מירבי שלא
יעלה על הקבוע בהוראות ההסדר התחיקתי .החברה המנהלת תפעל שלא למטרות רווח.
 .21ביטוח
 .21.1הקר תערו ,ביטוחי אות חייבת לערו ,על פי כל די.
 .21.2הקר תהיה רשאית ,בהחלטת דירקטוריו של החברה המנהלת ,לבטח את עמיתיה ,אצל
מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )ביטוח( ,התשמ"א! 1981בביטוח
חיי קבוצתי בהתא לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )ביטוח חיי קבוצתי( ,התשנ"ג!
 .1993החליט הדירקטוריו לערו ,ביטוח כאמור ,יהיה רשאי א -להחליט על הפסקת
הביטוח כאמור ,ובלבד שלא יהיה בהפסקת הביטוח כדי לפגוע בזכותו של עמית או של
נהנה לקבלת סכומי ביטוח בתקופה בה היה קיי ביטוח כאמור.
 .22תשלומי לקר
 .22.1עמית בקר ישל לקר ,באמצעות מעסיקו ,מדי חודש בחודשו תשלו בשעור 2.5%
ממשכורתו .המעסיק יפריש עבור העמית עד  7.5%ממשכורתו .ההפרשות והניכויי
לקר ייחשבו חלק משכר עבודתו של העמית.
 .22.2המעסיק חייב להעביר את הכספי למנהל העסקי )ה את חלק העובד וה את חלק
המעביד( לא יאוחר מ!  7ימי עסקי מיו תשלו המשכורת החודשית לעובד )ובכל
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מקרה לא יאוחר מ!  15ימי מתו החודש שבעדו על המעביד לשל את המשכורת
לעובד( .לא הודיע המעסיק לחברה המנהלת אחרת ,תניח כי מועד תשלו המשכורת
לעמית לא קד ליו השישה בחודש שלאחר תו החודש בגינו שולמה המשכורת.
 .22.3בגי איחור בהעברת ההפרשות ישל המעסיק לקר ריבית בשיעור שלא יפחת מריבית
הפיגורי שמפרס החשב הכללי במשרד האוצר כשיעורה מעת לעת לפי הוראות ההסדר
התחיקתי או שיעור תשואת הקר בפועל )הגבוה מבי השניי( .כמו כ תהא הקר
רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדרוש מהמעסיק כל פיצוי המגיע לה על פי כל די.
הסכומי שיעביר המעביד בהתא לסעי -זה ייזקפו תחילה לחשבו התשלומי שחב
בה המעביד ולבסו -לחשבו הריבית ,ואול ריבית פיגורי תחול ג על חוב ריבית.
 .22.4עמיתה ששהתה בחופשת לידה כהגדרתה בחוק עבודת נשי ,התשי"ד! ,1954וקבלה דמי
לידה מהביטוח הלאומי ע חזרתה לעבודה ינוכה משכרה ויופרש ע"י המעסיק התשלו
לקר בגי תקופה זו.
 .23ניהול חשבונות העמיתי בקר
 .23.1ניהול נכסי קופת הגמל וזכויות העמיתי
.23.1.1

החברה המנהלת תנהל עבור כל עמית חשבו נפרד ובו תרשו לגבי עמית שכיר
את הפקדות העמית תאריכי הפקדת ,את הפקדות המעביד בגי העמית בציו
תאריכי הפקדת ואת הסכומי ששולמו מחשבו העמית על פי האמור
בתקנו זה בציו תארי ,התשלו.

.23.1.2

החברה המנהלת תהא רשאית למסור למעביד מידע אודות הסכומי שהפקיד
לחשבונות במעמד שכיר של עובדיו בקר וכ את מועדי הפקדת הסכומי
האמורי.

 .23.2סכומי אשר נית לגבות מנכסי קר ההשתלמות ומחשבונות העמיתי
.23.2.1

החברה המנהלת לא תגבה מנכסי הקר ,מחשבונות העמיתי בקר,
מתשלומי המועברי לקר ,או מתשלומי הקר לעמיתי או למוטבי אלא
את אלה:
.23.2.1.1

דמי ניהול שייקבעו לפי הוצאות שהוציאה החברה המנהלת
בפועל בכפו -לשיעור מירבי שלא יעלה על הקבוע בהוראות
ההסדר התחיקתי.

.23.2.1.2

הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי הקר ,לפי המפורט
להל:
עמלות קנייה ומכירה של ניירות ער ,סחירי
ועמלות הנובעות באופ ישיר מקנייה או
מכירה של נכסי שאינ ניירות ער ,סחירי;

.23.2.1.2.1
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.23.2.1.2.2

דמי שמירה בשל ניירות ער;,

.23.2.1.2.3

מיסי החלי על הקר ,על נכסיה ,על
הכנסותיה ועל עסקאות שנעשו בנכסיה;
עמלות ניהול חיצוני.

.23.2.1.2.4
 .24מסלול השתלמות:

 .24.1החברה המנהלת תמנה ועדה מקצועית ,אשר תדו בבקשותיה של עמיתי בקר
למענקי השתלמות ,בתנאי שיפורטו בתקנו זה להל.
 .24.2עמית בקר זכאי למשו ,,מתו ,הכספי העומדי לזכותו בקר ,כספי לצור,
השתלמות באר 2או בחו"ל ,לאחר חברות בקר במש 3 ,שני או לאחר שחלפו  3שני
ממשיכת הכספי האחרונה.
 .24.3הועדה המקצועית תבדוק את הבקשות של עמיתי הקר המבקשי לצאת להשתלמות
שהועברו לעיונה בצירו -המסמכי הדרושי .במקרי מיוחדי יכולה הועדה להזמי
את המשתל לשיחה או להסתייע בחוות דעת מקצועית.
 .24.4לעמית בקר ניתנת זכות לערער על החלטת הועדה המקצועית.
 .24.5ישיבות הועדה המקצועית מתקיימות אחת לחודשיי ,או בתדירות נמוכה יותר לפי
הצור.,
 .25משיכת כספי למטרת השתלמות באר&:
 .25.1לש יציאה להשתלמות באר 2וקבלת המלגה מקר ההשתלמות יש להגיש הבקשה 60
יו מראש ע"ג טופס "בקשה לאישור מילגת השתלמות" אותו נית לקבל במשרדי
הקר או להורידו מאתר האינטרנט של החברה המנהלת .לטופס יש לצר -המסמכי
הבאי:
.25.1.1

מכתב מהעמית ע הסבר על מטרת ההשתלמות ופירוט נושאי ההשתלמות.

.25.1.2

תכנית ההשתלמות כפי שפורסמה או הוצעה ע"י עור ,ההשתלמות.

.25.1.3

חשבוניות המעידות על תשלו עבור ההשתלמות.

.25.1.4

פרוט הוצאות אש"ל ואחרות הנובעות מההשתלמות.

.25.1.5

מכתב המעסיק המאשר וממלי 2על ההשתלמות והמאשר כי ההשתלמות
מיועדת לשמור על רמתו המקצועית של העמית ואינה מהווה יתרו מתמיד.

 .25.2קבלת מילגה להשתלמות באר 2בגבולות של עד שליש מהצבירה בחשבונו בקר,
מאפשרת לעמית להמשי ,ולקבל מילגת השתלמות באר ,2עד  1/3מהצבירה בכל שנה
ואינה מקפיאה את זכותו לקבלת מילגה אחת ל!  3שני להשתלמות בחו"ל ,בהתא
להוראות הקיימות ,או למשיכת כספי החסכו בתו  6שנות חסכו בקר.
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 .25.3מילגה ששולמה לעמית לצור ,לימודי אקדמאיי חייבת בניכוי מס במקור בשיעור
הקבוע בדי מכל הכספי ,להוציא קר חלק העובד.
 .25.4מלגת השתלמות באר 2שסכומה עולה על  1/3מהסכומי שנצברו לזכותו של העמית
בקר בעת המשיכה דינה כדי מלגה להשתלמות בחו"ל.
 .26השתלמות בחו& לאר&
 .26.1כל משיכת כספי לצור ,השתלמות נוספת )בחו"ל( תוכל להתבצע רק כעבור  3שני.
 .26.2לש יציאה להשתלמות מחו 2לאר 2וקבלת המלגה מקר ההשתלמות יש להגיש הבקשה
 60יו מראש ע"ג טופס "בקשה לאישור מילגת השתלמות" אותו נית לקבל בהנהלת
הקר .לטופס יש לצר -המסמכי הבאי:
 .26.2.1מכתב העמית ע הסבר על נושאי ההשתלמות ומטרתה בצרו -תוכנית מפורטת.
 .26.2.2מכתב/י ההזמנה ממקו/ות ההשתלמות בחו"ל בו מפורטי:
.26.2.2.1

נושא ההשתלמות.

.26.2.2.2

תארי ,התחלה ותארי ,סיו ההשתלמות.

.26.2.2.3

מקו ההשתלמות.

 .26.2.3חשבו פרופורמה מחברת נסיעות ,המאושר על ידי המעסיק ,על:
.26.2.3.1

הוצאות הנסיעה לחו"ל וחזרה.

.26.2.3.2

אומד הוצאות בזמ ההשתלמות )א יהיו כאלה(.

 .26.2.4קבלות על הוצאות באר 2להכנות להשתלמויות בחו"ל )א יהיו כאלו(.
 .26.2.5מכתב המעסיק המאשר וממלי 2על ההשתלמות והמאשר כי ההשתלמות מיועדת
לשמור על רמתו המקצועית של העמית ואינה מהווה יתרו מתמיד.
 .26.3על העמית לדווח לפקיד השומה באיזור מגוריו על ההשתלמות תו 30 ,יו ממועד חזרתו
מההשתלמות בחו"ל .על העמית להמציא לפקיד השומה אישור של הקר וקבלות על
ההוצאות בעת ההשתלמות .בהתא לאישורי אלה יחליט פקיד השומה הא לפטור
את העמית מתשלו מס.
 .26.4במקרה של אי הגשת המסמכי כנדרש לפקיד השומה ואי המצאת הפטור יחוייב
המשתל בתשלו מס בשיעור הקבוע בדי על כספי המילגה ,להוציא קר חלק העובד.
במקרה כאמור תנכה הקר מס במקור כדי.
 .26.5לא תתקבל בקשה לקבלת מלגה רטרואקטיבית לאחר ביצוע השתלמות בחו"ל.
 .26.6חשבונו של העמית אשר נמשכו ממנו סכומי לצור ,מימו השתלמות ייסגר מפני
הפקדות נוספות ,וכל סכו חדש שיפקידו ,ה בגי חלק המעסיק וה בגי חלק העמית,
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יופקד בחשבו חדש ,והוותק בו ייקבע שוב בהתא לקבוע בדי לעניי מועד התשלו
הראשו .במקרה כאמור הכספי שנותרו בחשבו הקוד יינתנו למשיכה ע סיו
תקופת הוותק בת שש השני.
 .27מסלול החסכו
ההפרשות לקר ההשתלמות ה דו!תכליתיות:
 .27.1למטרת השתלמות על!פי הכללי המפורטי לעיל.
 .27.2לצרכי חסכו.
 .28עמית שהתמיד בחברות בקר  6שני רצופות ) 72חודש( או שחלפו  6שני ממועד ההפקדה
הראשונה שלאחר המשיכה ,יהיה זכאי להשתמש בכל הכספי שהצטברו לזכותו בקר או
בחלק לכל מטרה ללא צור ,בהמצאת אישור כל שהוא.
 .29הוותק של עמית שהצטר -לקר על ידי תשלומי רטרואקטיביי ,יחושב מיו ההצטרפות
הרטרואקטיבי )בתנאי ששולמו תשלומי לכיסוי התקופה הרטרואקטיבית כאמור בסעי-
 (11.7או מתחילת שנת המס שבה הופקד התשלו הראשו )לפי המאוחר מבי השניי(.
 .30ביקש העמית להשתמש בכספי החסכו לכל מטרה לאחר  6שנות חסכו ,בכל הכספי או
בחלק ,לא ינוכה כל מס מכספי אלה ,לא על חלקו של העמית בחשבו ולא על חלקו של
המעסיק פרט לסכומי הקבועי בדי.
 .31במקרה של משיכת חלק מ הכספי תועבר יתרת הכספי לחשבו נזיל החסו להפקדות,
ההפקדות תופקדנה בחשבו השוט -ובו תתחיל צבירת הותק מחדש.
 .32הכספי שנותרו בחשבו הנזיל החסו ,לאחר משיכת חלק מהחסכונות ,ימשיכו לשאת
רווחי בהתא לכללי הקר.
 .33עמית הקר המעוניי לקבל את חסכונותיו או חלק מה במסגרת "מסלול החסכו" ,יפנה
בעצמו להנהלת הקר ,וימלא בקשה על גבי טופס משיכת כספי ,בהתא למקובל בקר,
לצור ,משיכת הכספי.
 .34עמית זכאי לקבל כספי המגיעי לו תו 4 ,ימי עסקי מיו הגעת הבקשה למנהל העסקי
או לחברה המנהלת ,או במועד הקבוע בדי )המאוחר מבי השניי( .ואול א חל מועד
קבלת הכספי באחד משלושת ימי העסקי הראשוני בחודש פלוני ,רשאית הקופה לדחות
את מועד התשלו ליו העסקי הרביעי באותו חודש.
 .35פרישה לגימלאות מטעמי גיל
 .35.1בסעי -זה פרישה או פרישה לגמלאות משמעותה – פרישה בגיל הפרישה כמשמעותו
בחוק גיל פרישה ,התשס"ד!.2004
 .35.2פרש עמית בקר מעבודתו ויצא לגימלאות יהיה זכאי להמשי ,ולהיות עמית בקר ,א,
לא יפקיד כספי בקר.
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 .35.3עמית שפרש לגימלאות ,הממשי ,לעבוד במקו עבודתו הקוד או במקו עבודה אחר,
נית להמשי ,בניכויי משכרו והפרשות המעסיק על!פי הכללי הנהוגי.
 .35.4עמית שפרש לגימלאות יהיה זכאי להשתמש בכספי העומדי לזכותו לצרכי
השתלמות ,או לצורכי חיסכו ,בהתא לכללי המפורטי לעיל ובכפו -לכל די.
 .35.5עמית הקר שפרש לגימלאות מטעמי גיל יהיה זכאי לקבל לאחר  3שני של חברות
בקר ,או לאחר שחלפו  3שני מהמשיכה האחרונה ,את כל הכספי שהצטברו בחשבונו
כולל רווחי וכ זכאי הוא לקבל ג את חלקו של המעסיק ,כולל רווחי .משיכת כספי
לפני תו  3שני אינה מקנה לגימלאי כל זכויות ודינו כדי עמית שהפסיק עבודתו.
 .36דיווח לעמית המוש' כספי
החברה המנהלת תשלח לעמית מוש ,דו"ח על המשיכה ,וזאת תו 10 ,ימי עסקי מיו
תשלו הכס -לעמית .הדוח יכיל לפחות את הסעיפי המפורטי בנספח  1לחוזר גמל !2005
.2!4
 .37העברה או שעבוד של זכויות העמית בקר לאחר
זכויות עמית בקופת גמל אינ ניתנות להעברה לאחר או לשעבוד ,למעט העברה או שעבוד
כמפורט להל:
 .37.1שעבוד של זכויות העמית בקר הנעשה לאחר המועד שבו זכאי העמית למשו ,את
הכספי מהקר לפי הוראות סעי 23 -לחוק קופות הגמל.
 .37.2העברת כספי לנושה במסגרת מימוש שעבוד שנעשה לטובתו לפי הוראות סעי37.1 -
לעיל ,ויראו מימוש שעבוד כאמור כמשיכת כספי בידי העמית לפי הוראות סעי23 -
לחוק קופות גמל.
 .38הפסקת עבודה ושינוי מקו העבודה:
עמית בקר שהפסיק או הופסקה עבודתו מכל סיבה ,יחולו על כספיו בקר הכללי הבאי:
 .38.1העמית רשאי להשאיר את הכספי בקר עד לתו תקופת החסכו בת שש השני.
 .38.2העמית רשאי למשו ,את הכספי הרשומי על שמו בקר לפני תו תקופת החיסכו בת
שש השני ,ובלבד שהמעסיק וויתר על חלקו בהודעה בכתב להנהלת הקר .במקרה
כאמור ישולמו כל הכספי לעמית ,כולל כספי המעסיק ,א ,הקר תנכה מס במקור כדי.
 .38.3פרש עמית מעבודתו כשכיר והפ ,להיות עצמאי ,לא יורשה להמשי ,ולהפקידכספי
בקר ,א ,יהיה זכאי להקפיא את חשבונו ולהשתמש לאחר  3שני בכספי שצבר לצור,
השתלמות ,על פי החלטת הועדה המקצועית כנהוג ,או למשו ,אות לאחר  6שני
במסלול החסכו.
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 .39כספי עמית שנפטר
הוראות כלליות לעני הוראת מינוי מוטבי
 .39.1עמית מצטר -ימסור לחברה המנהלת הוראת מינוי מוטבי בגי הסכומי שיעמדו
לזכותו בחשבו ערב פטירתו .הוראת המוטבי תימסר במסמ ,מקורי בלבד ,במסירה
אישית או באמצעות דואר רשו שצור -לו העתק תעודת הזהות של אותו עמית ,או
בהתא להוראות הממונה לעניי זה.
 .39.2פרטי אודות המוטבי יכללו לפחות את הנתוני הבאי:
 .39.2.1ש פרטי;
 .39.2.2ש משפחה;
 .39.2.3מספר הזהות )או מספר דרכו לתושב זר(;
 .39.2.4חלקו של המוטב באחוזי;
 .39.2.5במידה והמוטב הוא תאגיד – ש התאגיד ,כתובתו ומספר הח.פ .שלו או
המקביל שלו א התאגיד הוא תאגיד זר.
 .39.3במידה שהעמית המצטר -לא מסר לקופה הוראה למינוי מוטבי או לא מסר את
הנתוני המצויני בסעיפי  39.2.1עד  39.2.3או  39.2.5לעיל בגי המוטבי ,תודיע
החברה המנהלת לעמית המצטר -במועד ההצטרפות או סמו ,לאחר מכ ,כי עד שלא
ימסור את הנתוני האמורי ,תנהג החברה כאילו לא מינה מוטבי ויחול האמור
בסעי 39.8 -להל.
 .39.4אי בהוראות תקנו זה כדי להכליל סכומי העומדי לזכות מוטבי של עמית שנפטר
כחלק מעיזבונו של העמית.
 .39.5עמית רשאי לבצע שינויי בהוראת מינוי המוטבי בחשבונו בקר ,א ימסור לקר או
לנציג מטעמה את הוראת המוטבי החדשה במסמ ,מקורי בלבד ,במסירה אישית או
באמצעות דואר רשו שצור -לו העתק תעודת הזהות של אותו עמית ,או בהתא
להוראות הממונה לעניי זה.
קיימת הוראת מינוי מוטבי
 .39.6מסר העמית לחברה המנהלת ,בטופס ההצטרפות או באופ אחר הוראת מינוי מוטבי
כאמור בסעי 39.1 -לעיל ,ישולמו הכספי למוטבי בהתא להוראות אלה:
 .39.6.1נקבע כמוטב ב זוגו של העמית ללא נקיבת שמו ,יהיה המוטב מי שהיה ב זוגו
בעת הפטירה .לא היה לעמית ב זוג בעת הפטירה יחולו הוראות סעי39.8 -
להל.
 .39.6.2נקבעו מוטבי אחדי ולא נקבעו חלקיה ,יחולקו הסכומי בחלקי שווי
ביניה.
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 .39.6.3קבע העמית חלקיה של חלק מהמוטבי בלבד ,תחולק יתרת הסכומי באופ
שווה בי המוטבי שחלק לא נקבע;
 .39.6.4קבע העמית כי המוטבי יהיו ילדיו או צאצאיו ,יראו כילדיו או כצאצאיו של
העמית ג ילדי שנולדו לא מאוחר מ!  300יו ממועד פטירתו של העמית
ובטר למועד חלוקת הסכומי העומדי לרשותו בקר ,זולת א הוכח
שהורות הייתה לאחר פטירת העמית.
 .39.6.5ניתנה הוראת מוטבי לפיה המוטבי יהיו יורשיו על פי די או הזוכי על פי
צוואתו ,יראו בה כמוטביו של העמית וחלוקת הסכומי תהיה בהתא לצו
הירושה או צו קיו הצוואה ,לפי העניי.
 .39.6.6כברירת מחדל במקרה של אי מילוי פרט בפרטי המוטבי המפורטי בסעי-
 39.2לעיל ועד שלא ימסור העמית הוראות למינוי מוטבי ברורות ומלאות,
הכספי יועברו ליורשי העמית על פי די או על פי צו קיו צוואה.
 .39.6.7ניתנה הוראת מוטבי שלא נית להבי את משמעותה ,תנהג החברה המנהלת
כאילו לא ניתנה הוראת מוטבי מעול ויחולו הוראות סעי 39.8 -להל.
מינוי מוטבי בצוואת העמית
 .39.7קבע עמית בצוואתו הסדרי באשר לחלוקת הכספי בקופות גמל )תו ,התייחסות
מפורשת לקופת גמל או לקר השתלמות( אזי יראו בהוראת הצוואה כהוראת מוטבי
ונכסי העמית בקר יחולקו למוטבי הקבועי בצוואה בהתא להוראות הצוואה
שנתקיימו כל התנאי המפורטי להל:
 .39.7.1תארי ,הצוואה מאוחר לתארי ,האחרו בו נת העמית הוראת מוטבי לחברה
המנהלת )ככל שנת(;
 .39.7.2העתק מצוואתו של העמית נמסר לחברה המנהלת לפני חלוקת הכספי;
 .39.7.3הצוואה אושרה על ידי צו קיו צוואה.
לא קיימת הוראת מינוי מוטבי
 .39.8לא נת העמית הוראת מינוי מוטבי ,תחלק החברה המנהלת את נכסי העמית בקר
בהתא להוראות המפורטות להל:
.39.8.1

עמית שנפטר וציווה ליורשיו את הסכומי העומדי לזכותו בחשבונות הקר
או שציווה לה את כל נכסיו יהיו היורשי על פי הצוואה זכאי לקבל
מהחברה את הסכומי העומדי לזכות בחשבונות הקר באות החלקי
ביניה או באות סכומי כאמור בצוואה בתנאי שהיורשי על פי הצוואה
המציאו לחברה המנהלת עותק מאושר על ידי בית המשפט או בית הדי של
צו קיו הצוואה שנית על ידי בית המשפט או בית די מוסמ ,בישראל.
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.39.8.2

נית צו ירושה על עזבונו של העמית שנפטר ,תחלק החברה המנהלת את נכסי
העמית בקר ליורשי שנקבעו בצו הירושה בהתא לחלקי לה ה זכאי
על פי די כמפורט בצו הירושה ובלבד שיומצא לחברה המנהלת העתק שנית
על ידי רש לענייני ירושה או בית משפט או בית די מוסמ ,בישראל כשהוא
מאושר על ידי אותה רשות כי העתק הצו נכו ומתאי למקור.

מות מוטב
.39.9

נפטר מוטב לפני העמית ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו של המוטב
שנפטר ,יזכו בחלקו יורשי המוטב בהתא לצו קיו צוואה או צו ירושה ,ובהעדר
יורשי למוטב שנפטר ,יחולקו נכסי העמית בי המוטבי הנותרי בהתא לחלק
היחסי .בהעדר מוטבי נוספי ,ייחשב הדבר כאילו לא ניתנה הוראת מוטבי וינהגו
לפי הוראות סעי 39.8 -לעיל.

 .39.10נפטר מוטב לאחר מות העמית ולפני שהועברו הכספי לזכותו ,החברה המנהלת
תעביר את הכספי ליורשי המוטב בהתא לצו ירושה או צו קיו צוואה ,לפי העני,
ובכפו -לכ ,שיורשי המוטב ימציאו הוכחות לזכאות להנחת דעת החברה המנהלת.
 .39.11בכפו -לכל די ובתקרה הקבועה בו ,יהיו כספי ששולמו לאחר מות העמית ,כאמור
לעיל ,פטורי ממס.
 .40קבלת מידע על חשבו העמית בקר
 .40.1הוראות כלליות
עמית יהא רשאי לקבל מידע על חשבונו בקר או מידע כללי על הקר באמצעות פניה
לחברה המנהלת ,או באמצעות אתר האינטרנט שלה בהתא להוראות הממונה לעניי
זה.
 .40.2דרכי ההתקשרות ע העמית
 .40.2.1משלוח הודעות לעמיתי ייעשה בהתא לכתובת שתימסר על ידי העמית בעת
הצטרפותו לחברה המנהלת או בהתא לכתובת שעדכ העמית את החברה
המנהלת.
 .40.2.2לא מסר העמית כתובת לחברה המנהלת ,משלוח ההודעות ייעשה לכתובת
העמית כפי שהיא מופיעה במרש האוכלוסי ,כל עוד לא מסר כתובת אחרת.
 .40.2.3משלוח הודעות לעמיתי אפשר וייעשה באמצעות הדואר האלקטרוני ובלבד
שהעמית נת הסכמתו לכ ,בכתב ,ובלבד שמשלוח הדו"ח השנתי לעמית ייעשה
ג באמצעות דואר רגיל.
 .40.2.4במקרה של ניתוק הקשר ע העמית או ע מוטבי העמית תפעל החברה המנהלת
לאיתור העמית או המוטבי כאמור בתקנות האיתור ,ובכלל כ ,תהיה רשאית
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לשלוח הודעות לכתובות שונות מהכתובות האמורות בסעי 40.2.1 -לעיל
במקרי המפורטי בתקנות האיתור.
 .40.3די וחשבו שנתי לעמית
 .40.3.1החברה המנהלת תשלח לעמיתי מדי שנה ,ולא יאוחר משלושה חודשי מתו
שנת המאז שלה ,די וחשבו לגבי השנה שנסתיימה ,במתכונת עליה מורה
הממונה.
 .40.3.2הדיווח לעמיתי יכלול את הפרטי והנתוני הקבועי בהוראות הממונה
ובכלל כ ,את פירוט ההפקדות בקר ,ריכוז תנועות ויתרות בחשבו העמית,
ריכוז דמי הניהול שנגבו בפועל מהעמית ,שיעור התשואה האישית לעמית,
התשואה שהשיגה הקר על נכסיה ,שינויי שחלו בתקנו הקר ופירוט נכסי
הקר ,והכל בהתא להוראות הממונה.
 .40.4די וחשבו רבעוני לעמית
 .40.4.1החברה המנהלת תשלח לעמיתי מדי רבעו ,ולא יאוחר משישי ימי מתו
הרבעו ,די וחשבו לגבי הרבעו שהסתיי ,במתכונת עליה מורה הממונה.
 .40.4.2א קיימת ברשות החברה המנהלת כתובת דואר האלקטרוני של העמית ,החברה
המנהלת תהא רשאית לשלוח לעמית את הדיווח הרבעוני לכתובת הדואר
האלקטרוני .לעמית תישמר האפשרות לבקש מהחברה המנהלת לקבל את
הדיווח הרבעוני בדואר רגיל.
 .40.4.3הדיווח לעמיתי יכלול את הפרטי והנתוני הקבועי בהוראות הממנה ובכלל
כ ,ריכוז פרטי לגבי הקר ,ריכוז נתוני אישיי של העמית ,פירוט ההפקדות
לקר כ ,שבכל רבעו ההפקדות יתווספו לסכומי שנצברו בקר באותה שנה
וריכוז תנועות ויתרות בחשבו העמית ,והכל בהתא להוראות הממונה.
 .40.4.4החברה המנהלת לא חייבת לשלוח דיווח רבעוני לעמיתי שלא הפקידו כספי
לקר במהל ,הרבעו הרלוונטי ,ובלבד שיתרת החיסכו המצטבר שלה נמוכה
מס ,של  50,000ש"ח.
 .41מנהל העסקי של הקר
דירקטוריו החברה המנהלת יהיה רשאי למנות מנהל עסקי אחר בהתא לשיקול
דעתו ,לטובת עמיתי הקר ,ובלבד שמנהל העסקי יהיה תאגיד בנקאי בהתא לחוק
הבנקאות )רישוי( התשמ"א !  ,1981או לחלופי מבטח בהתא להוראות חוק הפיקוח על
עסקי ביטוח ,התשמ"א !  ,1981או לחלופי מנהל תיקי כמשמעותו בסעי) 8 -ב( בחוק
הסדרת העיסוק בייעו 2השקעות ,שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה !
 ,1995או לחלופי חבר בורסה ,או לחלופי תאגיד שעיסוקו העיקרי שוק ההו ,והכול בי
באר 2ובי בחו"ל.
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 .42שונות
 .42.1סיו חברות עמית בקר
 .42.1.1עמית יחדל להיות עמית בקר במקרה שמש ,או העביר את חלקו בנכסי הקר.
 .42.1.2עמית יחדל להיות עמית בקר במותו ,אז יחולו על כספי העמית הוראות סעיפי
 39לעיל.
 .42.2תיקו תקנו הקר
החברה המנהלת תהיה רשאית לתק תקנו זה בהתא להוראות סעי 17 -לחוק קופות
הגמל ובהתא להוראות שהורה הממונה לעניי זה; החברה המנהלת תמסור הודעה
לעמיתיה על שינוי בתקנו הקר או תפרס הודעה לציבור על שינוי כאמור ,בהתא
להוראות הממונה.
 .43סמכות שיפוט:
לבית המשפט המוסמ ,במחוז תל!אביב!יפו ,ולו בלבד ,תהא הסמכות הבלעדית לדו בכל
המחלוקות הקשורות לזכויות העמיתי בקר ו/או הבאי מכוח.
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