
 הנדון: מסמך ריכוז השינויים

 

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

 מס"ד
 מספר סעיף

 בפוליסה/תקנון
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5המבוטחים/עמיתים )

1.  

 
  1סעיף 

 
הגדרת המונח  נמחקה

המונח נכנס תחת  ."מעסיק"
רשימת המונחים שלגביהם 
מפנה התקנון להגדרתם בחוק 
הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 .2005-)קופות גמל(, תשס"ה
 

 
בנוסח שנמחק נקבע כי המעסיק 
הוא האוניברסיטה העברית או גוף 

 שהקופה מכיווןסמך שלה. 
גם מבני  מעוניינת לקבל הפקדות

)ראה הסבר  של עמיתים םזוג
 , הרי שייתכן ויהיומטה(

 .מעסיקים שאינם האוניברסיטה
 

 
לשינוי אין ולא צפויות להיות 

 השלכות על זכויות העמיתים. 

2.  

 
התייחסות למרכיב הוספת 

הפיצויים בהגדרת המונח 
"מסלול השקעה ברירת 
מחדל" בהתאם לנוסח הגדרת 
מונח זה בתקנון התקני לקופת 
גמל שפורסם על ידי רשות שוק 

 ההון, ביטוח וחיסכון.
 

 
השינוי נעשה על מנת להתאים את 
נוסח התקנון לנוסח התקנון 
התקני שפורסם על ידי רשות שוק 

 וחיסכון.ההון, ביטוח 

 
לשינוי אין ולא צפויות להיות 

 השלכות על זכויות העמיתים.

3.  

 
הגדרת המונח "עמית ( 1)

לסעיף  הועברה הקופה"
וגדר ההגדרות )בעבר המונח ה

 לתקנון(. 7.1בסעיף 
( הגדרת המונח "עמית 2)

תוקנה כך שנפתחה  הקופה"
 כל האפשרות בפני בני זוגם של

 
השינוי נעשה בעקבות אישור 
שניתן מטעם רשות שוק ההון 
ביטוח וחיסכון להצטרפות בני 
זוגם של מי שמוגדרים כעמיתי 
 הקופה, כעמיתים לקופה בעצמם. 

 
כמות  השינוי צפוי להגדיל את

ועל ידי כך אנו  המצטרפים לקרן
מקווים שיאפשר את המשך 
הוזלת דמי הניהול לרווחתם של 

 כלל העמיתים. 



 מס"ד
 מספר סעיף

 בפוליסה/תקנון
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5המבוטחים/עמיתים )

העונים להגדרת "עמית 
 להצטרף לקופה הקופה"

 בעצמם כעמיתים.

4.  

 
  7.1סעיף 

 
אשר  סיפא של הסעיףנמחקה ה

הגדירה מי רשאי להצטרף 
 לקופה כעמית ונוספה הפניה

להגדרת "עמית הקופה" 
 שבסעיף ההגדרות.

 
מדובר בשינוי טכני שנעשה על 

 מנת למנוע כפילויות.

 
לשינוי אין ולא צפויות להיות 

 השלכות על זכויות העמיתים.

5.  

 
הוספת סעיף 

8.3.3 

 
 לקוח מהתקנון התקני הסעיף

שפורסם על ידי  לקופת גמל
רשות שוק ההון, ביטוח 

תקרת והוא קובע  וחיסכון
מקסימום להפקדת מעסיק 

 .למרכיב הפיצויים
 

 
השינוי נעשה על מנת להתאים את 
נוסח התקנון לנוסח התקנון 

 התקני. 

 
לשינוי אין ולא צפויות להיות 

  השלכות על זכויות העמיתים.

6.  

 
הוספת סעיף 

11.2 

הסעיף לקוח מהתקנון התקני 
שפורסם על ידי רשות שוק 

 ההון, ביטוח וחיסכון.

רשאי  קובע כי עמית הסעיף
להפקיד כספים למרכיב 
הפיצויים במסלול השקעה 

מסלולי ברירת  נמנה על שאינו
מחדל או להעבירם למסלול 

ה השקעה שאינו מסלול השקע
ברירת מחדל, והכל בכפוף 
לקיום התנאים הקבועים 

 בסעיף. 

 
השינוי נעשה על מנת להתאים את 
נוסח התקנון לנוסח התקנון 

 .התקני

 
צפויות להיות לשינוי אין ולא 

  .השלכות על זכויות העמיתים



 מס"ד
 מספר סעיף

 בפוליסה/תקנון
 (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )

השלכות צפויות על זכויות 
 (5המבוטחים/עמיתים )

7.  

הוספת סעיף 
הסעיף לקוח מהתקנון התקני   12

שפורסם על ידי רשות שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון והוא 

שיכת כספים בידי מב עוסק
ממרכיב שכיר -מיתע

  .הפיצויים

 

 
השינוי נעשה על מנת להתאים את 
נוסח התקנון לנוסח התקנון 

 .התקני

 
לשינוי אין ולא צפויות להיות 

 .השלכות על זכויות העמיתים

8.  

 
הוספת סעיף 

17 

 
לקוח מהתקנון התקני  הסעיף

שפורסם על ידי רשות שוק 
עניינו ההון ביטוח וחיסכון ו

פיצויים כספי  השבתב
 למעסיק.

 
השינוי נעשה על מנת להתאים את 
נוסח התקנון לנוסח התקנון 

 .התקני

 
לשינוי אין ולא צפויות להיות 

 .יתיםהשלכות על זכויות העמ

9.  

 

הוספת סעיף 
35 

 
 לקוח מהתקנון התקני הסעיף

שפורסם על ידי רשות שוק 
והוא  ההון, ביטוח וחיסכון

שיכת כספי עוסק בכללים למ
פיצויים במקרה של פטירת 

 העמית.

 

השינוי נעשה על מנת להתאים את 
נוסח התקנון לנוסח התקנון 

 .התקני

 

ולא צפויות להיות לשינוי אין 
  .השלכות על זכויות העמיתים

 

 

 

 


