וסח מעודכן ליום 13.10.15
"רום" – קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות"
ביהול החברה המהלת של רום – קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
בע"מ
 .1תחולת תקון הקופה ותקון החברה המהלת
 .1.1תקון הקופה ,תקון החברה המהלת וכל המסמכים הוספים – מסמכי הצטרפות,
ומסמכים וספים המסדירים את מערכת היחסים בין הקופה לעמיתיה ואת זכויותיהם
הובעות מחברותם בקופה) ,להלן" :המסמכים הלווים"( – מחייבים את החברה
המהלת ,את הקופה ,את העמיתים ואת הרשות  -המעסיק ,ובלבד שיתקיים האמור להלן:
 .1.1.1כל ושא ועיין המוסדר בהוראות הדין כהגדרתם להלן ,יהגו לגביו בהתאם
להוראות הדין.
 .1.1.2כל ושא המוסדר בתקון הקופה ובמסמכים הלווים אשר אושרו ו/או חתמו
ומסרו לקופה כדרש יהגו על פי הוראותיהם ,כל עוד אין בהם הוראה כלשהי
הוגדת את הוראות הדין.
 .1.1.3כל ושא אשר איו מפורט בתקון הקופה ו/או בתקון החברה המהלת ובמסמכים
הלווים ואין התייחסות לגביו בהוראות החוק – יהגו עמו על פי הוראות החברה
המהלת.
 .2הגדרות
 .2.1בתקון זה תהיה למוחים הזכרים להלן המשמעות הקובה לצדם .מובהר בזאת כי
למרות הפירוש המיוחד אשר יתן לחלק מהמוחים לשם התאמתם לתקון הקופה ,כל
המוחים וההגדרות כפופים לפירוש אשר יתן למקביליהם בחוק החברות בחוק קופות גמל
ובתקות מס הכסה כהגדרתם להלן וכפי שיתוקו מפעם לפעם.
הוראות הדין או ההסדר החוקי

פקודת מס הכסה )וסח חדש( ,חוק הפיקוח על
שירותים פיסיים )קופות גמל( התשס"ה – 2005
והתקות מכוחו )להלן" :חוק קופות גמל"(
תקות מס הכסה )כללים לאישור וליהול קופות
גמל( ,התשכ"ד – ) 1964להלן" :תקות מס
הכסה"( ,חוק החברות ,התש"ט –) 1999להלן:
"חוק החברות"( וכל חוק תקות ,צווים הוראות
של כל גורם מוסמך ,העשויים לחול על פעולותיה
של החברה המהלת ושל הקופה כפי שיהיו
בתוקף מזמן לזמן;

הקופה או הקרן

"רום – קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות
המקומיות" )להלן " :הקרן ו/או הקופה"( ,קרן
עפית המוהלת באמות ע"י החברה המהלת
כהגדרתה להלן;

כספי הקופה

כמוגדר בחוק קופות גמל;

החברה המהלת או החברה

החברה המהלת של "רום – קרן ההשתלמות
לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ" ,חברה אשר
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קיבלה רשיון לשמש כחברה מהלת קופות גמל
כהגדרתה בחוק קופות גמל ,ואשר תהל את
הקופה;
עמית

מי שרשומים על שמו כספים ברישומי הקופה,
למעט מוטב או יורש;

עובד

עובד רשות מקומית לרבות מכוח חוזה אישי ו/או
עובד רשות מקומית המדורג בדירוג אחיד ועובד
המיהל והשירותים או הדירוגים המקצועיים
כהגדרתם בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים
על מגזר עובדי הרשויות המקומיות כפי שיהיו
מעת לעת ואשר ארגום היציג היו הסתדרות
המעו"ף )הסתדרות הפקידים לשעבר( ,לרבות
עובדי החיוך ,הוער והחברה והקהילה הזכאים
להצטרף על פי דירוגם המקצועי כעמיתים בקרן.
עובדים המועסקים אצל מרכז השלטון המקומי
בישראל ,לרבות הרשויות המקומיות החברות בו
ושלוש הערים הגדולות )ירושלים ,ת"א וחיפה(
ו/או גופים התמכים תקציבית ע"י רשויות אלו
)לרבות מועצות אזוריות ,מועצות דתיות ,איגודי
ערים ,איגודי ערים לכיבוי אש ,איגודי ערים
לאיכות הסביבה ,חברות ועמותות עירויות,
ועדות תכון וביה ,תאגידי מים וביוב
ומת"סים( ו/או כל גוף משפטי אחר הקשור
לרשויות אלה.

הסכם קיבוצי

הפרק הדן בזכות לקרן השתלמות בהסכם הקיבוצי
בין מרכז השלטון המקומי בישראל ,שלוש הערים
הגדולות ,לבין הסתדרות המעו"ף )הידוע כ"חוקת
העבודה"( ,כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.

מעביד או מעסיק או רשות

מרכז השלטון המקומי בישראל ,לרבות הרשויות
המקומיות החברות בו ושלוש הערים הגדולות
)ירושלים ,ת"א וחיפה( .ו/או גופים התמכים
תקציבית ע"י רשויות אלו )לרבות מועצות
אזוריות ,מועצות דתיות ,איגודי ערים ,איגודי
ערים לכיבוי אש ,איגודי ערים לאיכות הסביבה,
חברות ועמותות עירויות ,ועדות תכון וביה,
תאגידי מים וביוב ומת"סים( ו/או כל גוף
משפטי אחר שהוראות ההסכם הקיבוצי חלות
במערכת היחסים בין המעסיק לעובדיו.

משכורות חודשית ברוטו

בהסכמים
כמפורט
משולבת
משכורת
הקיבוציים ,לרבות כל התוספות המוכרות כחלק
מהשכר לצורך חישוב הגמלאות ,ובכפוף להגדרת
משכורת הברוטו בהוראות הדין ובהוראות
ההסכם הקיבוצי החל באותה עת;

טפסי הצטרפות

טופסי בקשה ,הצהרות ומסמכים וספים אשר
ייקבעו מזמן לזמן בהתאם להוראות הממוה
והחברה המהלת ויועברו לחתימתו של המבקש
להיות עמית;

הממוה

הממוה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד
האוצר;
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מהל רשות המסים

מהל רשות המסים או מי שהסמכות הועברה
אליו כדין;

תקון

תקון הקופה כפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן,
בכפוף להסדר החוקי;

 .2.2מילים הבאות בלשון זכר תכלולה גם קבה ,וכן להיפך ,ומילים המיוחסות לאשים
פרטיים תכלולה גם גופים מאוגדים .כותרות שבתקון זה באות לשמש מראי מקומות
בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פירוש תקון זה.
 .2.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל ,מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין האמור
בתקון זה לבין האמור בהוראות הדין יגברו הוראות הדין.
 .3עיסוקי החברה המהלת
 .3.1החברה המהלת איה רשאית לעסוק בכל עיסוק אשר ההסדר החוקי איו מתיר אותו
באורח מפורש ,אלא אם כן יתן לכך אישור מאת הממוה.
 .3.2החברה המהלת תקבל תקבולים מהפקדות עמיתים או הפקדות לזכותם ,תחזיק ותהל
את חשבוות העמיתים ותבצע תשלומים והעברת כספים מחשבוות העמיתים ,הכל על פי
תקון זה ובכפוף להסדר החוקי.
 .3.3החברה המהלת תשקיע את התקבולים מהפקדות העמיתים או הפקדות שיעשו לזכותם
בהתאם להסדר החוקי.
 .4חובות החברה המהלת
 .4.1החברה המהלת ,כל ושאי המשרה בה וכל העוסקים מטעמה ביהול כספי העמיתים
בקופה )להלן" :המהלים"( יפעלו לטובת כל אחד מעמיתי הקופה ולא יעדיפו כל עיין וכל
שיקול על פי טובת העמיתים.
 .4.2המהלים חייבים לעשות כל פעולה שההסדר החוקי מחייב קופת גמל לעשותה ולהימע
מלעשות כל פעולה שההסדר החוקי אוסר לעשותה.
 .4.3המהלים ידאגו כי ספרי החשבוות בחברה המהלת ובקופה וכל המסמכים והדו"חות
יוהלו ויערכו בהתאם להסדר החוקי.
 .5חובות העמית והמעסיק
 .5.1עמית ו/או מעסיק חייב למלא את החובות החלות עליו בהתאם להסדר החוקי ולתקון זה.
 .5.2עמית ו/או מעסיק חייב למסור לחברה המהלת כל פרט וכל מסמך שיידרש ע"י החברה
המהלת לצורך חברותו בקופה ו/או עבור עמיתיו החברים בקופה וכמפורט להלן :
א .עמית ו/או מעסיק יהיה חייב למלא את כל החובות עליו בהתאם להוראות
הדין ולתקון.
ב .עמית ו/או מעסיק יהיה חייב למסור לקופה כל פרט שיידרש על ידי הקופה
לצורך ההיבטים הובעים מחברותו בקופה ו/או מחברות עובדיו ,בדייקות
ובשלמות.
ג .עמית ו/או מעסיק יהיה אחראי לאמיתות הפרטים שמסר לקופה.
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ד .עמית ו/או מעסיק חייב להודיע לקופה על כל שיוי שיחול במצבו בכל עיין
העשוי להשפיע על זכויותיו וחובותיו או על זכויות הזכאים בקופה
וחובותיהם כלפיה ,ובהם שיויים המחייבים רישום בתעודת הזהות ,או
מעו וכיו"ב.
 .5.3לא הפקיד המעסיק תשלומים לקופה במועדם ,ישלם המעסיק את ההפקדות לכל הפחות
בצירוף ריבית פיגורים על פי הוראות הדין או בצירוף רווחי הקופה לתקופת הפיגור ,על פי
הגבוה מבייהם .בכל מקרה ,במקרה של פיגור בהעברת הכספים כאמור ,תחול ריבית
פיגורים גם על חוב הריבית ובכפוף להוראות הדין .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בגין פיגור
בתשלומים לקרן תהא הקרן זכאית לפיצויי הלת שכר ו/או כל פיצוי בהתאם לקבוע
בהוראות הדין.
 .5.4כל תשלום שהועבר לקופה שלא בהתאם לתקון ,לא יקה זכויות כלשהן על פי התקון
ויוחזר לגורם המשלם.
 .5.5קיבל עמית תשלום מהקופה במרמה ו/או בהטעיה ו/או בהתהגות שלא בתום לב ו/או על
בסיס חוסר גילוי ,רשאית הקופה לתקן ,לשלול או לבטל את זכותו של העמית ליתרת
הזכאות בקופה ,כולה או מקצתה .הקופה באמצעות החברה המהלת רשאית לדרוש
השבתו של כל סכום שהושג כאמור לעיל והכל בכפוף להוראות ההסדר החוקי.
 .5.6עמית ו/או מוטבי העמית כהגדרתם בתקון זה ו/או כל אדם הטוען לזכותו לכספים
מהקופה ו/או מעביד יהיו חייבים במסירת עובדות כוות לקופה.
 .5.7החברה המהלת רשאית לדרוש מהעמית ו/או ממוטבי העמית ו ו/או ממעבידו ו/או מכל
אדם אחד הטוען לזכאותו לכספים מהקופה אישורים ,תעודות ,מסמכים ,פסקי דין וצווים
– הכל בהתאם לסיבות – כתאי מוקדם לקבלת תשלום מהקופה.
 .5.8הוגש לחברה המהלת מסמך בשפה שאיה עברית ,יצורף לו תרגום לשפה עברית .כוות
ודיוק התרגום יאושרו על ידי וטריון או עורך דין השולט בשפה ממה תורגם המקור
ובשפה העברית.
 .6איסור העברה ,שעבוד והפליה
 .6.1זכויות עמית בקופה אין יתות לעיקול או העברה או לשעבוד לאחר ,אלא בכפוף ובהתאם
להסדר החוקי.
 .6.2לא תהא אפליה בין הזכויות המוקות לעמיתים.
 .7הצטרפות וחברות בקופה
 .7.1ההצטרפות לקופה היה ע"י מילוי טופס הצטרפות בדייקות ובשלמות ומסירתו לחברה.
 .7.2אלה בלבד יהיו רשאים להצטרף כעמיתים לקופה בכפוף להוראות הדין ותקון זה :עובד
רשות מקומית לרבות מכוח חוזה אישי ו/או עובד רשות מקומית המדורג בדירוג אחיד
ועובד המיהל והשירותים או הדירוגים המקצועיים כהגדרתם בהסכמי העבודה
הקיבוציים החלים על מגזר עובדי הרשויות המקומיות כפי שיהיו מעת לעת  ,לרבות עובדי
החיוך ,הוער והחברה והקהילה הזכאים להצטרף על פי דירוגם המקצועי כעמיתים בקרן.
עובדים המועסקים אצל מרכז השלטון המקומי בישראל ,לרבות הרשויות המקומיות
החברות בו ושלוש הערים הגדולות )ירושלים ,ת"א וחיפה( ו/או גופים התמכים תקציבית
ע"י רשויות אלו )לרבות מועצות אזוריות ,מועצות דתיות ,איגודי ערים ,איגודי ערים לכיבוי
אש ,איגודי ערים לאיכות הסביבה ,חברות ועמותות עירויות ,ועדות תכון וביה ,תאגידי
מים וביוב ומת"סים( ו/או כל גוף משפטי אחר שהוראות ההסכם הקיבוצי חלות במערכת
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היחסים בין המעסיק לעובדיו ואשר ההסכם הקיבוצי כהגדרתו בתקון זה חל על יחסי
העבודה בים לבין מעסיקם.
 .7.3העמית ימסור לחברה כל פרט וכל מסמך הדרוש לה לצורך ביצוע תפקידיה על פי כל דין.
 .7.4מסמכי ההצטרפות ימולאו על ידי העמית ועל ידי המעסיק ,יחתמו כדרש ויועברו לחברה.
 .7.5חברותו של העמית בקופה תחל ממועד הפקדת הכספים לחשבוו .מדי חודש בחודשו
במועד הקבוע בהוראות הדין יפקיד המעסיק לחברה  2.5%מתוך שכרו ברוטו של העמית
ובוסף ישלם המעסיק לקופה ,על חשבוו 7.5% ,ממשכורת העמית ברוטו או הפרשה
אחרת בהתאם לקבוע בהסכם בין המעביד לעובד ו/או בין מעביד לארגון עובדים וככל
שעומד בהוראות הדין.
 .7.6עובד שהוא עמית בקרן ההשתלמות שעלה בדרגה בתחולה למפרע ,או שחל שיוי אחר
למפרע )רטרואקטיבי( במשכורתו ,ייערך חישוב מחדש של הפרשותיו הוא ושל הפרשות
מעסיקו לקרן וסך ההפרשים שיוותר יועבר לחשבוו בקרן וזאת ,כפוף להוראות ההסדר
החוקי.
 .7.7עמית בקרן שהחליף מקום עבודה ועובדי המעסיק החדש זכאים להיות עמיתים בקרן זו,
ימשיך העובד להיות עמית בקרן ומעסיקו החדש ימשיך להעביר לקרן את כספי העמית
שוכו ממשכורתו ואת כספי המעסיק המגיעים עפ"י תאים אלו.
 .8חשבוות העמיתים
 .8.1עמית יהיה רשאי להפקיד לחשבוו בקופה הפקדות בהתאם לקבוע בהסדר החוקי.
 .8.2החברה המהלת תהל עבור כל עמית חשבון פרד בקופה.
 .8.3ערכם של כסי הקופה יחושב בהתאם להוראות ההסדר החוקי.
 .8.4הרווחים או ההפסדים הצברים בקופה כפי שיתקבלו מחישוב ערכם של כסי הקופה
ולאחר יכוי הוצאות בפועל יזקפו לזכות/לחובת העמיתים ,על פי השקעותיהם במועד
החישוב ובכפוף להוראות הדין.
 .8.5חלקו של כל עמית בכסי הקופה ייקבע בהתאם להסדר החוקי ,לפי ערכם של הכספים
העומדים לזכותו בקופה.
 .9השקעות הקופה ומסלולי השקעה:
חברה המהלת תשקיע את כספי הקופה בהתאם למדייות ההשקעות המפורטת בתקון זה
וכפי שייקבע בידי דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות ועל פי ההסדר החוקי.
 .9.1החברה המהלת תשקיע את כספי הקופה )ביכוי הסכומים שהחוק מתיר לכותם(
בהשקעות המותרות על פי החוק ובמגבלות הקבועות בהסדר החוקי.
 .9.2החברה המהלת רשאית לסגור מסלול השקעה רק אם אין במסלול עמיתים או כסים
מוהלים ,וכן באמצעות ביצוע הליך מיזוג בהתאם להוראות הדין.
 .9.3בכפוף לאמור בסעיף  9.1יתהלו בקופה  3מסלולי השקעה ומספרם יכול להשתות.
' .9.3.1רום קלאסי כללי' – כסי המסלול יהיו חשופים לכסים מסוגים שוים בכפוף
להוראות הדין ,ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.
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' .9.3.2רום רביד אג"ח ללא מיות' – כסי המסלול יהיו חשופים לכסים הבאים :אג"ח
סחירות ושאין סחירות של חברות ,י"ע מסחריים ,הלוואות שאין סחירות
לחברות ,אג"ח להמרה ,פקדוות ,אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות
אחרות .חשיפה לכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ 75% -ולא יעלה על 120%
מכסי המסלול .חשיפה למיות תהיה בשיעור של  0%מכסי המסלול .חשיפה
לכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה
בגזרים ,בתעודות סל ,בקרות אמות או בקרות השקעה .חשיפה לכסים שאים
כסי אג"ח ואים מיות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות ובכפוף לכל
דין.
' .9.3.3רום ספיר מיות' – כסי המסלול יהיו חשופים למיות בארץ ובחו"ל .החשיפה
תהיה בשיעור שלא יפחת מ 75% -ולא יעלה על  120%מכסי המסלול .חשיפה
לכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין ,בגזרים ,בתעודות סל ,בקרות
אמות או בקרות השקעה .יתרת הכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ,ובכפוף
לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
 .9.3.4שיעור ההשקעה בכל אחד מהכסים המותרים להשקעה לקופת גמל ,הן לגבי כל
מסלול בפרד והן לגבי כל המסלולים יחד יהיה בהתאם לשיעורי ההשקעה
המותרים על פי ההסדר החוקי.
 .9.4החברה המהלת רשאית בכל עת ,על פי שיקול דעתה ,לשות את הרכב הכסים בכל אחד
ממסלולי ההשקעה המפורטים בסעיפים  9.3.1עד  9.3.3או להוסיף מסלולי השקעה וספים
אשר הרכבם יפורט בתקון ,לאחר קבלת האישורים הדרשים לשיוי התקון.
 .9.5המסלול "רום קלאסי כללי" לעיל יהווה את 'ברירת המחדל' לעמיתים ממשיכים
ומצטרפים ,אלא אם הצהירו או ביקשו להצטרף למסלול אחר .הצטרף עמית לקרן ולא
ביקש מסלול מסוים הוא יצורף למסלול "רום קלאסי כללי" כאמור.
 .10השתלמות
.10.1

"השתלמות" משמעה:
-

הכות למבחים ,קורסים או לימודיים לסווג מקצועי בארץ או בחו"ל.
קורסים מקצועיים מרוכזים בארץ ובחו"ל בתחום עיסוקו של העובד.
סיורים מקצועיים ,כסים מקצועיים או ועידות בחו"ל.
כל צורת השתלמות אחרת אשר תאושר ע"י הוועדה המקצועית המורכבת
מסמכ"ל החברה המהלת ו/או גורם אחר שימה מכ"ל החברה המהלת של
הקרן )להלן" :הועדה המקצועית"(.
מובהר כי השתלמות כאמור איה כוללת לימודים אקדמאים.

.10.2

עמית בקרן אשר התשלומים בגיו הופקדו בקרן בתקופה של  3שים לפחות ,יהיה
זכאי לקבל כספים מהקרן למטרת השתלמות ,עפ"י תכית להשתלמות שתאושר ע"י
הועדה המקצועית.

.10.3

בתום  3שות חסכון כאמור לעיל ,רשאי העמית לצאת להשתלמות כדלקמן:
א .בישראל; ולקבל מעק השתלמות לכסוי הוצאות ההשתלמות ,בתאי שסכום
המעק לא יעלה על חסכוות העמית והרווחים שצברו עליהם .חשבון עמית
שמשך כספו כ"ל ייחסם להפקדות וספות והחברה תפתח לו חשבון חדש.
ב .בישראל; אחת לשה ,ולחלק את מעק ההשתלמות בהתאם לכך .אם שיעור
משיכת כספי המעק המשכים בתקופה הקבועה בדין לא יעלה על הסכום המותר
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עפ"י הוראות הדין ביחס לכספים שצברו עבורו בקרן והעומדים לרשות העמית,
לא ייחסם חשבוו להפקדות וספות.
משך העמית יותר מהסכום אותו הוא רשאי למשוך עפ"י הוראות הדין ,ייחסם
חשבוו להפקדות וספות ,החברה תפתח לו חשבון חדש ויתרת הכספים בחשבון
שחסם כאמור להפקדות וספות תעמוד למשיכה בתום שש ) (6שות חסכון.
ג .בחו"ל ; אחת לשלוש שים בלבד .עמית שיצא להשתלמות בחו"ל ,ייחסם חשבוו
להפקדות וספות ,החברה תפתח לו חשבון חדש ויתרת הכספים בחשבון שחסם
כאמור להפקדות וספות תעמוד למשיכה בתום שש ) (6שות חסכון.
.10.4

הבקשה לקבלת מעק השתלמות תוגש על טופס "בקשה לאישור השתלמות" לאחר
שצורפו כל המסמכים ומולאו כל הפרטים הדרושים ובכלל זה:
-

ושא ופרוט תכית ההשתלמות.
אישור המעסיק כי ההשתלמות היה בתחום עיסוקו המקצועי של העובד.
אישורים מהמוסד /המפעל /החברה או כל גוף אחר שבמסגרתו מתבצעת השתלמות
שיעידו על משך ההשתלמות וושא ההשתלמות.
אומדן מפורט של ההוצאות הכרוכות בהשתלמות בליווי אישורים מתאימים.

.10.5

הוועדה המקצועית תדון בבקשה על פי התוים והמסמכים שצורפו לבקשה ותאשר
ההשתלמות והסכום להשתלמות וכי עשו הצעדים הכוים לתכוה.

.10.6

עמית החוזר מהשתלמות יהג בהתאם להוראות הדין בעיין הגשת דו"חות על
השתלמות לפקיד השומה ולקרן.

.10.7

בתום  6שות חסכון ,רשאי העמית למשוך כספים לכל מטרה .אופן התשלום לעמית
ומועדיו כמו גם אופן צבירת וחישוב התשואה על כספי הצבירה של העמית יקבעו על פי
הוראות הדין.

 .11פרישה
.11.1

פרש עמית מהקרן יהא זכאי ,בכפוף להוראות כל דין ותקות אלה ,לקבל כספים
שצטברו מהפרשותיו הוא לקרן כולל רווחים ולמעט סכומים לכיסוי הוצאות ,דמי
יהול ומיסים.

.11.2

פרש עמית מהקרן והוכיח כי הפך להיות עובד עצמאי ,או לעובד שכיר במקום עבודה
שעובדיו אים זכאים להיות עמיתים בקרן ,יהיה רשאי להמשיך להיות עמית בקרן
לתקופה וספת ויהיה זכאי להשתמש בכספים העומדים לזכותו לצרכי השתלמות
בהתאם לתקות הקרן.

.11.3

יצא עמית לגמלאות ויחדל לעבוד ,יהיה זכאי להמשיך ולהיות עמית בקרן אך לא יוכל
להפריש סכומים וספים לקרן.

.11.4

עמית הקרן שפרש לגמלאות יהיה זכאי להשתמש בכל הכספים העומדים לזכותו
לצורכי השתלמות עד מועד פרישתו מן הקרן.

 .12זכאות לכספי עמית שפטר
הוראות כלליות
.12.1

עמית מצטרף ימסור לחברה המהלת הוראת מיוי מוטבים בגין הסכומים שיעמדו
לזכותו בחשבון ערב פטירתו באחת הדרכים הבאות:
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.12.2

.12.3

.12.4
.12.5

 .12.1.1הוראת המוטבים תימסר במסמך מקורי ,במסירה אישית או באמצעות דואר
רשום שצורף לו העתק תעודת הזהות של אותו עמית .יצוין כי מסמך החתום
בחתימה גרפית ממוחשבת המקיימת את הוראות הממוה ,ייחשב כעותק
מקורי.
 .12.1.2קבלת העתק מהוראת המוטבים באמצעות בעל רישיון ,בצירוף הצהרה של
בעל הרישיון לפיה הוראת המוטבים חתמה לפיו ושהעמית זוהה על ידו.
 .12.1.3החברה תהא רשאית לקבל הוראת מוטבים בדרכים וספות כמפורט
בהוראות הדין.
פרטים אודות המוטבים ייכללו לפחות את התוים הבאים:
 .12.2.1שם פרטי;
 .12.2.2שם משפחה;
 .12.2.3מספר זהות )או מספר דרכון לתושב זר(;
 .12.2.4במידה והמוטב הוא תאגיד – שם התאגיד ,כתובתו ומספר הח.פ .שלו או
המקביל שלו אם התאגיד הוא תאגיד זר.
לא מסר העמית המצטרף לחברה הוראת מוטבים או לא מסר את התוים המצויים
בסעיפים  12.2.4-12.2.1לעיל ,תודיע החברה לעמית המצטרף במועד ההצטרפות או
לאחר מכן ,כי עד שלא ימסור את התוים האמורים ,תהג החברה כאילו לא מיה
מוטבים ויחול האמור בסעיף  12.8להלן.
אין בהוראות תקון זה כדי להכליל סכומים העומדים לזכות מוטבים של עמית שפטר
כחלק מעיזבוו של העמית.
עמית רשאי לבצע שיויים בהוראת המוטבים בחשבוו בקרן ,אם ימסור לחברה את
הוראת המוטבים החדשה בהתאם להוראות סעיפים  12.1עד  12.2לעיל ולעיין סעיף
 12.3תודיע החברה לעמית כי עד להשלמת הפרטים הדרשים לפי הסעיף האמור ,תהג
החברה לפי הוראת המוטבים הקודמת.

קיימת הוראת מוטבים-
.12.6

תן עמית לחברה הוראת מוטבים אשר התקבלה בחברה לפי פטירתו ,אזי החברה
המהלת תפעל בהתאם להסדרים שקבעו בהוראת המוטבים ובהתאם להוראות
המפורטות להלן:
 .12.6.1קבע בהוראת המוטבים כמוטב בן זוגו של העמית ללא קיבת שמו ,יהיה
המוטב מי שהיה בן זוגו בעת הפטירה .לא היה לעמית בן זוג בעת הפטירה
יחולו הוראות סעיף  .12.8להלן; קבע העמית כי המוטבים יהיו ילדיו או
צאצאיו ללא קיבת שמם ,יהיו המוטבים ילדיו של העמית שפטר;
 .12.6.2קבעו מוטבים אחדים ולא קבעו חלקיהם ,יחולקו הסכומים באופן שווה
בייהם.
 .12.6.3קבע העמית חלקיהם של חלק מהמוטבים בלבד ,תחולק יתרת הסכומים
באופן שווה בין המוטבים שחלקם לא קבע.
 .12.6.4יתה הוראת מוטבים לפיה המוטבים יהיו יורשיו על פי דין או הזוכים על פי
צוואתו ,יראו בהם כמוטביו של העמית וחלוקת הסכומים תהיה בהתאם לצו
הירושה או צו קיום צוואה לפי העיין.
 .12.6.5יתה הוראת מוטבים שלא יתן להבין את משמעותה ,תודיע החברה לעמית
במועד מתן ההוראה או לא יאוחר מארבעה עשר ימי עסקים לאחר מכן על כך.
כל עוד לא שותה הוראת המוטבים תהג החברה המהלת כאילו לא יתה
הוראת מוטבים מעולם ויחולו הוראות סעיף  12.8להלן.
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מיוי מוטבים בצוואת העמית
 .12.7במקרה בן העמית קבע בצוואתו הסדרים באשר לחלוקת כסי העמית בקופות גמל
)תוך התייחסות מפורשת לקופת גמל או לקרן השתלמות( ,אזי יראו בהוראת הצוואה
כהוראת מוטבים וכסי העמית בקרן יחולקו למוטבים הקבועים בצוואה ,בהתאם
להוראות הצוואה ,בהתקיים כל התאים המפורטים להלן:
 .12.7.1תאריך הצוואה מאוחר לתאריך האחרון בו תן העמית הוראת מוטבים
לחברה;
 .12.7.2העתק מצוואתו של העמית מסר לחברה לפי חלוקת הכספים.
 .12.7.3הצוואה שמסרה היא מקורית או אמת למקור ואושרה על ידי צו קיום
צוואה.
לא קיימת הוראת מוטבים
 .12.8לא תן העמית הוראת מוטבים ,תחלק החברה את כסי העמית בקרן בהתאם
להוראות המפורטות להלן:
 .12.8.1עמית שפטר וציווה ליורשיו את הסכומים העומדים לזכותו בחשבוות הקרן
או שציווה להם את כל כסיו יהיו היורשים על פי הצוואה זכאים לקבל
מהחברה את הסכומים העומדים לזכותם בחשבוות הקרן באותם החלקים
בייהם או באותם סכומים כאמור בצוואה בתאי שהיורשים על פי הצוואה
המציאו לחברה עותק של צו קיום הצוואה שיתן על ידי רשם לעייי ירושה
או בית משפט או בית דין מוסמך בישראל ,כשהוא מאושר על ידי הרשות
שתה את הצו או על ידי עורך דין ככון ומתאים למקור.
 .12.8.2יתן צו ירושה על עזבוו של העמית שפטר ,תחלק החברה את כסי העמית
בקרן ליורשים שקבעו בצו הירושה בהתאם לחלקים להם הם זכאים על פי
דין כמפורט בצו הירושה ובלבד שהומצא לחברה עותק של צו הירושה שיתן
על ידי רשם לעייי ירושה או בית משפט או בית דין מוסמך בישראל כשהוא
מאושר על ידי הרשות שתה את הצו או על ידי עורך דין ככון ומתאים
למקור.
מות מוטב
 .12.9פטר מוטב לפי מות העמית ולא יתה הוראת העמית מה יעשה בחלקו של המוטב,
יזכו בחלקו יורשי המוטב בהתאם לצו קיום צוואה או צו ירושה שיתן על ידי רשם
לעייי ירושה או בית משפט או בית דין מוסמך בישראל כשהוא מאושר על ידי הרשות
שתה את הצו או על ידי עורך דין ככון ומתאים למקור .בהעדר יורשים למוטב
שפטר ,יחולקו כסי העמית בין המוטבים הותרים בהתאם לחלקם היחסי .בהעדר
מוטבים וספים ,ייחשב הדבר כאילו לא יתה הוראת מוטבים ויהגו לפי הוראות
סעיף  12.8לעיל.
 .12.10פטר מוטב לאחר מות עמית ולפי שהועברו הכספים לזכותו ,ולא יתה הוראת
העמית מה יעשה בחלקו של המוטב שפטר ,יזכו בחלקו יורשי המוטב בהתאם לצו
קיום צוואה או צו ירושה שיתן על ידי רשם לעייי ירושה או בית משפט או בית דין
מוסמך בישראל כשהוא מאושר על ידי הרשות שתה את הצו או על ידי עורך דין ככון
ומתאים למקור .בהעדר יורשים למוטב שפטר ,יחולקו כסי העמית בין המוטבים
הותרים בהתאם לחלקם היחסי .בהעדר מוטבים וספים ,ייחשב הדבר כאילו לא
יתה הוראת מוטבים ויהגו לפי הוראות סעיף  12.8לעיל.
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 .12.11לחשבון עמית שפטר לא תותרה הפקדות וספות.

 .13אופן התשלום לעמיתים -
.13.1

החברה המהלת תשלם לעמית או לבאים מכוחו ,את הכספים המגיעים לו מחשבוו
בקופה ,או את חלקם ,בתאים הקבועים בהסדר החוקי ובסעיפים אלה ולאחר המצאת
כל המסמכים המוכיחים זכאותו לקבלת הכספים ,ולהחת דעתה של החברה המהלת.

.13.2

התשלום לעמית או לבאים מכוחו ,יעשה כקבוע בהסדר החוקי .עמית המבקש למשוך
חלק מהכספים העומדים לזכותו ,יהגו בו בכפוף להסדר החוקי.

.13.3

עמית הקופה ששילמו לו כספים באמצעות החברה המהלת ושהוא חייב עליהם מס
בהתאם להסדר החוקי ,תכה לו החברה המהלת את המס בשיעור כפי שיחול מפעם
לפעם.

.13.4

החברה המהלת תכה מכל תשלום המתחייב מהתקון לעמית או לזכאים מטעמו את
מלוא ההיטלים ו/או המיסים וכל חוב או חובת תשלום אחרת בהתאם לתקון
ולהוראות הדין ,הובעים ו/או המוטלים על העמית ו/או על הקופה בגין אותו תשלום
של הקופה ו/או הובעים מתשלומי הקופה לעמית .אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותו
של מקבל התשלום מהקופה לפות למהל רשות המסים בבקשה לתאום מס ו/או בכדי
לגרוע מסמכות מהל רשות המסים לדרוש ממקבל התשלום מהקופה הפרשי מס בגין
תשלום שקיבל מהקופה.

.13.5

קיבלו עמית ו/או מוטבי העמית כהגדרתם בתקון זה ו/או כל אדם אחר תשלום
מהקופה על יסוד עובדה לא כוה או לא מעודכת תהיה הקופה רשאית לדרוש את
החזר התשלום או לקזזו מתשלומים עתידיים שתבצע .אין האמור בתקה זו לעיל בא
למוע מהקופה לתבוע בדרך אחרת כל סכום ששילמה ,בטעות או שלא כדין ,לעמית
ו/או מוטבי העמית ו/או יורשי העמית ו/או כל אדם אחר בכפוף להוראות ההסדר
החוקי.

 .14תפעול הקופה
.14.1

עד אשר יקבע אחרת כמתואר להלן ,החברה המהלת תהל את הקופה בהתאם להסדר
החוקי .לשם כך ,רשאית ,החברה המהלת להתקשר עם גורם אחר )לרבות בק( כדי
שבאמצעות המגון העומד לרשותו ,כוח אדם ,הציוד והמשרדים ,או באמצעות גוף
אחר שיוסמך על ידי ,יבצע את הפעולות החוצות ליהול ולתפעול החברה המהלת
והקופה ,ובכלל זה מתן דו"חות לעמיתים ולגופים המפקחים על פעילות הקופה ,הכל
בהתאם להסדר החוקי.

.14.2

החברה המהלת תהא רשאית להעביר את יהולה של הקופה לידי חברה מהלת
אחרת ,כפוף להסכמת הרשויות הממשלתיות הרלווטיות כפי שיידרש לפי דין )לרבות,
מבלי לגרוע ,הסכמת הממוה על שוק ההון(.

.14.3

בעלי המיות )במישרין או בעקיפין( של החברה המהלת יהיו רשאים ,בכל עת ,להעביר
את אחזקותיהם בחברה המהלת לצד/דים שלישי/ים כלשהם בהתאם להוראות תקון
החברה המהלת )כפי שתהייה באותה עת( ,כפוף להסכמת הרשויות הממשלתיות
הרלווטיות כפי שיידרש לפי דין )לרבות ,מבלי לגרוע ,בהסכמת הממוה על שוק ההון(.

 .15דמי יהול
.15.1

בגין יהול הקופה ע"י החברה המהלת ,ובגין הפעלתה באמצעות האמן הכספי
שייבחר על ידה בהתאם להוראות הדין ,תגבה החברה המהלת מחשבוו של העמית
בקופה דמי יהול עפ"י ההוצאות בפועל שהוציאה החברה בגין יהולה בכפוף לשיעור
המרבי שייקבע באותה עת על פי הוראות הדין.
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.15.2

אופן גביית דמי היהול יהיה בהתאם להסדר החוקי.

 .16פירוק  /הפסקת פעילות
החברה המהלת לא תקבל החלטות פירוק הקופה או הפסקת פעילות הקופה אלא אם כן,
קיבלה קודם לכן אישור לכך מאת הממוה.
 .17הודעות
.17.1

כל עמית יציין בבקשה שהוא יגיש להתקבל כעמית ,כתובת בארץ לשם משלוח הודעות
אליו ,ויעדכן את הכתובת מעת לעת ,בהתאם לשיויים שיחולו בה.

.17.2

לא מסר העמית כתובת בארץ או לא עדכן כתובתו ,רשאית החברה המהלת לראות את
הכתובת האחרוה הרשומה במרשם התושבים ככתובתו של העמית.

.17.3

החברה לא תהיה חייבת לשלוח הודעות לעמית הקופה שלא מסר כתובת בארץ לשם
משלוח הודעות אליו או שאיו מתגורר בפועל בכתובת הרשומה ככתובתו במרשם
התושבים ,או למי שדבר דואר כלשהו ששלח אליו הוחזר על ידי הדואר.

.17.4

הודעה ששלחה לעמית הקופה ,בדואר רגיל )לא רשום( ,לכתובת שמסרה וידועה
לחברה ,תיחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך פרק הזמן שבו היתה ההודעה מסרת ע"י
הדואר בדרך הרגילה.

.17.5

הקופה תשלח לעמיתיה הודעות ודוחות ערוכים באופן הדרש במועדים הקבועים עפ"י
דין.

 .18הלוואות לעמיתים
הקרן רשאית לתת הלוואות לעמיתי הקרן בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ובהתאם
למדייות שתקבע החברה המהלת מעת לעת.
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