
 השינויים ריכוז מסמךהנדון: 

 

 .ג לחוזר "נוהל הודעה על הנהגת תכנית ביטוח ותקנון קופת גמל"4*המספרים שבסוגרים מציינים את הסעיף הרלוונטי בסעיף 

 מס"ד
 מספר סעיף

 תקנוןב
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

עמיתים ההשלכות צפויות על זכויות 
(5) 

השלכות השינוי על הנספח 
 (6וארי )האקט

 2013בנובמבר  18שינויים שבוצעו בתקנון עד ליום 

1.  

1.1 
מסלול שינוי הגדרת המונח "

מסלול ברירת כדלקמן: " כללי"

המחדל אליו מועברות מלוא 

הפקדות העמית, אלא אם ניתנה 

הוראה אחרת על ידי העמית, 

כאמור בתקנון זה, בו יושקעו 

כספי החוסכים על פי מדיניות 

ועל פי שיקול דעתה הדירקטוריון 

של וועדת ההשקעות בכל נכס 

המותר להשקעה, בארץ ובחו"ל, 

 ”על פי ההסדר החוקי.

 

 אין  
 
 ל.ר.

2.  

מגדיר את הזכאות - 4.1.2סעיף  .  4.1.2מבוקש למחוק את סעיף   4.1.2סעיף 

להצטרפות של "עמית עצמאי" לקרן. 

שינוי זה מבוקש לאור העובדה כי 

ים עמיתים הקרן אינה מצרפת כעמית

עמיתים עצמאים לא יוכלו להתקבל 

 לקרן

 ל.ר.



 מס"ד
 מספר סעיף

 תקנוןב
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

עמיתים ההשלכות צפויות על זכויות 
(5) 

השלכות השינוי על הנספח 
 (6וארי )האקט

 עצמאיים.

3.  

1.1 
נמחקה הגדרת המונח "עמית 

, סעיף 1.1עצמאי" בסעיף 

הפירושים ומילים אלה נמחקו 

משאר סעיפי התקנון בהם 

, 4.2, 4.1.2הופיעו )סעיפים 

4.3 ,5.1 ,10.1 ,10.5 ,11.1.2 ,

15 ,14.2.2  .) 

 2קון המבוקש במס"ד בהתאם לתי

 לעיל )מחיקת עמית עצמאי( 

 ל.ר. כנ"ל 

4.  

 14.2מבוקש למחוק את סעיף   14.2

 לתקנון 

ב לתקנות 34זאת לאור ביטול תקנה 

מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול 

 .1964 -קופות גמל(, התשכ"ד

לאור ביטול האפשרות  רלוונטילא 

 שהיתה קבועה בתקנות מס הכנסה 

 ל.ר.

5.  

 
י עריכה והגהה קלים לאורך תיקונ

 התקנון

  
 ל.ר.

 2014למרץ  20שינויים שבוצעו בתקנון מיום 

6.  

1-  

 פירושים

הוספת הגדרת "סטודנט" בפרק 

 פירושים

לאור החלטת החברה לאפשר 

לסטודנטים לסיעוד העובדים 

במערכת הבריאות בישראל, 

 להצטרף כעמיתים לקרן.

 סטודנטים לסיעוד יוכלו להצטרף לקרן
 ל.ר.



 מס"ד
 מספר סעיף

 תקנוןב
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

עמיתים ההשלכות צפויות על זכויות 
(5) 

השלכות השינוי על הנספח 
 (6וארי )האקט

7.  

הוספת המילים "סטודנט" או  4.2 – 4.1

 "סטודנטים"

 כנ"ל
 כנ"ל

 ל.ר.

 

 

 

 


