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  01.01.2009ם מהדורה עדכית מיו

  תקון קופת גמל עבור 
  ן השתלמות לעובדים סוציאלייםקר ק.ל.ע.

   2008ובמבר
  

   13/2008מס' החברה המהלת התקון אושר בישיבת דירקטוריון 
  

 הגדרות .1

 בתקון זה יהיו למוחים הבאים ההגדרות הקובות בצידם:

 
 2005 –גמל), התשס"ה - חוק הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות  תיההסדר התחוק

מס הכסה (וסח חדש) (להלן: הפקודה),  פקודתקות מכוחו, תוה
 1964 -וליהול קופות גמל) תשכ"ד  תקות מס הכסה (כללים לאישור

וכן כל חוק, תקה צו והוראה אחרת שיחולו על פעולות הקרן, כפי 
  ת.שיהיו בתוקף מעת לע

  ;2005- חוק הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל), התשס"ה  חוק קופות הגמל
-תקות מס הכסה (כללים לאישור וליהול קופות גמל), התשכ"ד  תקות מס הכסה

1964;  
אדם אשר מעבידו משלם בעדו כספים לקרן למטרת חסכון   עמית

  ם מהקרן;, או הזכאי לקבל כספימעבודה, מתוך הכסתו להשתלמות
  אדם המעביד ומשלם משכורת;  מעסיק

שכר ברוטו משולב וכל התוספות שהוכרו כתוספות קבועות לצורך   משכורת
  ;גמלאות

  הממוה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר;  הממוה
  ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ;  החברה המהלת

  סוציאליים; ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים  הקרן
ואשר המורשה לכך, שייבחר בידי דירקטוריון החברה המהלת, גוף   מהל העסקים

  יהל מטעם החברה המהלת את הקרן;
  ;בתקות מס הכסהיום עסקים כהגדרתו   יום עסקים

יקבעו אפיק השקעה לכספי העמיתים המאופיין במגבלות השקעה ש  מסלול השקעה
  .אופי המסלולבדירקטוריון מעת לעת בהתאם ל

    
  יובהר כי כל שיוי בהגדרות דלעיל שייעשה בדין הרלווטי, יחול גם על ההגדרות דלעיל.

 

   ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים סוציאליים. :שם הקופה .2
  קרן זו היה ממשיכתה וחליפתה לכל דבר ועיין של ק.ל.ע. קרן ההשתלמות     
 לעובדים סוציאליים בע"מ.    

ההסתדרות החדשה  בית -קרן השתלמות לעובדים סוציאליים  –ל.ע. כתובת הקרן: ק. .2.1
, פקס:  03-6921159, 03-6921146, טלפוים:  62098אביב מקוד -תל 93רח' ארלוזורוב  

יהיה החברה המהלת . דירקטוריון  8:30 – 15:00 -ה  -, שעות פעילות א03– 6921148
 .לפי שיקול דעתו רשאי לקבוע את כתובת הקרן

 www.krn-kela.co.ilהאיטרט של הקרן:  אתר .2.2

 קרן השתלמות לעובדים סוציאליים.: מטרת הקופה .3

  :והגבלות על צירוף עמיתים חברות בקרן .4

כשיר להיות עובד סוציאלי, כהגדרתו בחוק העובדים רשאי להצטרף לקרן כל מי שהוא  .4.1
  .1996-הסוציאליים, התש"ו

 ולא תוהג כל הפליה בייהן. שוות זכויותיהם של כל העמיתים בקרן תהייה .4.2

 ויחתום בגוףלהצטרפות טופס בקשה בדקדקות בקרן ימלא המבקש להתקבל כעמית  .4.3
הסכום שיועבר  פיה יוכה משכרו מדי חודש בחודשוהטופס על התחייבות כספית, ל

לספק כל פרט החוץ ועל המבקש להצטרף כעמית למסור  לזכות חשבוו האישי בקרן.
 ת כפי שיידרש בידי החברה המהלת.לצורך קבלתו כעמי
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ידו. כמו כן יחתום -יאשר המעסיק כי המבקש אכן מועסק עלהצטרפות באותו טופס  .4.4
המעסיק על התחייבות להעברת היכויים שהוא חייב בהם לחשבוו האישי של העמית 

  בקרן.

, מהל הבק המהלאת טופס הבקשה ה"ל אפשר להשיג במשרדי ההלת הקרן ובסיפי  .4.5

 .www.krn-kela.co.il, וכן באתר האיטרט של הקרן סקים של החברה המהלתהע

תקבל עמית לקרן, תחל חברותו בה מסוף החודש בו הגיש את בקשתו להצטרף לקרן,  .4.6
או מתאריך מוקדם יותר, אך לא לפי האחד ביואר של אותה שת מס, בתאי 

ה חברותו בקרן, ובתאי שההפקדה הראשוה בחשבון הופקדה באותה שת מס בה החל
הפקדות המעסיק לכסוי לתקופה הן בגין הפקדותיו והן בגין תשלומים השהועברו 

 הרטרואקטיבית.

כל עוד לא יודיע העמית אחרת,  עמית יהא חייב להודיע לקרן על כל שיוי שחל במעו. .4.7
חזרו דברי  יישלחו כל דברי הדואר לכתובת העמית אותה ציין בטופס ההצטרפות.

אר בציון "עזב" תהיה רשאית הקרן לשלוח לעמית דבר הדואר לכתובתו כפי הדו
 שמופיעה במרשם האוכלוסין.

 :מדייות ההשקעה של הקרן .5

ן יקבע דירקטוריון החברה המהלת. של הקרהכוללת את מדייות ההשקעה  .5.1
, אשר תהא מורכבת מחברים העומדים בתאי הדירקטוריון ימה ועדת השקעות לקרן

בועדת ההשקעות, כפי שקבע בחוק קופות הגמל ובתקות מס  תלחברוהכשירות 
מדייות . ועדת ההשקעות תקבע את מדייות ההשקעה של הקרן במסגרת הכסה

 הכוללת שיקבע הדירקטוריון.ההשקעה 

בהשקעות המותרות על פי ההסדר  קרן ההשתלמותהחברה המהלת תשקיע את כספי  .5.2
 התחיקתי.

. מסלולי השקעהלת יהיה רשאי לקבוע כי הקרן תהל מספר דירקטוריון החברה המה .5.3
 ההשקעה שבהם יושקעו כספיו. סלולי מבמקרה כזה יהיה רשאי כל עמית לבחור את 

בכל מסלול השקעות, יושקעו בכסים הכלולים בהגדרת ההשקעות  כספי הקרן, .5.4
 המותרות באותו מסלול בשיעור הקבוע בהוראות ההסדר התחיקתי.

החברה המהלת תוכל לסגור מסלול השקעה בו היתרה מוכה מסכום מיימלי שיקבע  .5.5
 ע"י החברה המהלת, תוך מתן הודעה מראש לעמיתים.

יתהלו בקופה שי מסלולי השקעה ומספרם , 5.4-ו .5.2., 5.1בכפוף לאמור בסעיפים  .5.6
 יכול להשתות, לפי הפירוט כדלקמן:

מסלול השקעה בו תשקיע החברה המהלת את כסי  –" כלליקלע מסלול " .5.6.1
המסלול, כפי שיוחלט מפעם לפעם על ידי דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות 

ובהתאם להוראות ההסדר אשר תוסמך על ידי הדירקטוריון, על פי שיקול דעתם 
 התחיקתי.

כסי  את מסלול השקעה בו תשקיע החברה המהלת –" ללא מיותקלע מסלול " .5.6.2
בלבד שלא תהיה חשיפה כלשהי למיות ו/או ו לפי שיקול דעתה, המסלול

לאופציות על מיות ו/או לאופציות על מדדי המיות ו/או לכל כס אחר המאפשר 
 חשיפה לשוקי מיות.

פה שלא ציין בעת הצטרפותו לקופה לאיזה מסלול הוא מבקש להפות את עמית בקו .5.7
 כללי. קלעהכספים המופקדים על ידו בחשבון ייחשב כאילו הורה להפקידם במסלול 

  העברת כספים ממסלול אחד למשהו .6

עמית בקופה רשאי להעביר כספים בהתאם להסדר התחיקתי ממסלול השקעה אחד  .6.1
הוראה בכתב לחברה, בוסח כפי שיהיה מקובל באותה למסלול השקעה אחר, ע"י מתן 

"), ובתאי שלא ישוה ייעודם המקורי של הוראת העברה" –עת בחברה המהלת (להלן 
 הכספים ככספי קרן השתלמות.

העברת כספים בין מסלול השקעה אחד לאחר תתבצע במזומן בלבד. החברה תבצע את  .6.2
 בוע בהוראות ההסדר התחיקתי.הוראת ההעברה בתוך תקופה שאיה עולה על הק
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יום לאחר שכל  30 - עמית יקבל דיווח מן הקופה על ביצוע הוראת העברה לא יאוחר מ .6.3
  ההוראה בוצעה.

  :המהלת החברה .7

החברה " –(להלן  הקרן תוהל בידי ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ .7.1
  .")המהלת

כים מבחברה המהלת וכל המסהחברה המהלת תדאג לכך שספרי החשבוות בקרן ו .7.2
 והדוחות בקשר עימן יוהלו ויערכו בהתאם לחוק.

יחייב את חברה המהלת כל שיוי בתקון הקרן, אשר יחול לפי החלטות דירקטוריון ה .7.3
 עמיתי הקרן.

  :כפיפות לחוק .8

לחוק הפיקוח על להוראות ההסדר התחוקתי ובהתאם תפעל בהתאם החברה המהלת  .8.1
תקות מס הכסה (כללים , וכן על פי 2005-ופות גמל), התשס"השירותים פיסיים (ק

בתוקף אותה שעה, לרבות תקות שיהיו כפי  ,1964-תשכ"דהלאישור ויהול קופות גמל) 
 וצווים והוראות שיהיו בתוקף מזמן לזמן.

 קופת גמל מעת לעת מהממוה, כדרש על פי דין.אישור תפעל לקבלת החברה המהלת  .8.2

, , להוראות ההסדר התחוקתיזה כפופות להוראות החוק האמורהוראות תקון  .8.3
  ולהוראות כל דין אחר החלות על יהול קופות גמל.

דמי היהול ייקבעו לפי הוצאות שהוציאה החברה המהלת בפועל בכפוף לשיעור  :דמי היהול .9
  מכסי הקרן. 1%א יעלה על מירבי של

 ביטוח .10

 ל פי כל דין.הקרן תערוך ביטוחים אותם חייבת לערוך ע .10.1

לבטח את עמיתיה, אצל הקרן תהיה רשאית, בהחלטת דירקטוריון של החברה המהלת,  .10.2
בביטוח  1981- , התשמ"א)ביטוחשירותים פיסיים (מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על 

- ביטוח חיים קבוצתי), התש"גלתקות הפיקוח על עסקי ביטוח ( חיים קבוצתי בהתאם
לערוך ביטוח כאמור, יהיה רשאי אף להחליט על הפסקת  . החליט הדירקטוריון1993

ביטוח כאמור, ובלבד שלא יהיה בהפסקת הביטוח כדי לפגוע בזכותו של עמית או של ה
  הה לקבלת סכומי ביטוח בתקופה בה היה קיים ביטוח כאמור.

  תשלומים לקרן .11

 2.5%מדי חודש בחודשו תשלום בשעור , באמצעות מעסיקו, עמית בקרן ישלם לקרן .11.1
ההפרשות והיכויים לקרן  .משכורתומ 7.5%המעסיק יפריש עבור העמית  משכורתו. מ

 ייחשבו חלק משכר עבודתו של העמית.

(הן את חלק העובד והן את חלק  מהל העסקיםהמעסיק חייב להעביר את הכספים ל .11.2
בכל ום מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד (עסקי ימי 7 - לא יאוחר מהמעביד) 

ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת  15 -לא יאוחר מ מקרה
  לעובד).

  

ישלם המעסיק לקרן ריבית בשיעור שלא יפחת מריבית בהעברת ההפרשות בגין איחור  .11.3
בפועל (הגבוה מבין הקרן או שיעור תשואת פיגורים לפי הוראות ההסדר התחוקתי ה

יקול דעתה, לדרוש מהמעסיק כל פיצוי כמו כן תהא הקרן רשאית, על פי ש השיים).
 המגיע לה על פי כל דין.

וקבלה דמי , 1954-כהגדרתה בחוק עבודת שים, התשי"דעמיתה ששהתה בחופשת לידה  .11.4
חזרתה לעבודה יוכה משכרה ויופרש ע"י המעסיק התשלום עם לידה מהביטוח הלאומי 

  לקרן בגין תקופה זו.

 :מסלול השתלמות .12
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עדה מקצועית, אשר תדון בבקשותיהם של עמיתים בקרן החברה המהלת תמה ו .12.1
 למעקי השתלמות, בתאים שיפורטו בתקון זה להלן.

צורך כספים ל , מתוך הכספים העומדים לזכותו בקרן,בקרן זכאי למשוךעמית  .12.2
שים  3שחלפו לאחר שים או  3לאחר חברות בקרן במשך  ,בארץ או בחו"ל השתלמות

 ממשיכת הכספים האחרוה.

המבקשים  לצאת להשתלמות   הועדה המקצועית תבדוק את הבקשות של עמיתי הקרן  .12.3
שהועברו לעיוה בצירוף המסמכים הדרושים. במקרים מיוחדים יכולה הועדה להזמין 

  את המשתלם לשיחה או להסתייע בחוות דעת מקצועית.

  לעמית בקרן יתת זכות לערער על החלטת הועדה המקצועית. .12.4

לפי בתדירות מוכה יותר מקצועית מתקיימות אחת לחודשיים, או ישיבות הועדה ה .12.5
 הצורך.

  :למטרת השתלמות בארץ משיכת כספים  .13

 60לשם יציאה להשתלמות בארץ וקבלת המלגה מקרן ההשתלמות יש להגיש הבקשה  .13.1
אותו יתן לקבל בההלת  "בקשה לאישור מילגת השתלמותיום מראש ע"ג  טופס "

  :באיםהמסמכים ה לצרףלטופס יש  .הקרן

  .ההשתלמות ושאים הסבר על מטרת ההשתלמות ופירוט מכתב מהעמית ע .13.1.1

  תכית ההשתלמות כפי שפורסמה או הוצעה ע"י עורך ההשתלמות. .13.1.2

  חשבוית המעידה על תשלום חלקי או מלא עבור ההשתלמות. .13.1.3

  פרוט הוצאות אש"ל ואחרות הובעות מההשתלמות. .13.1.4

מיועדת המאשר כי ההשתלמות ו תלמותמכתב המעסיק המאשר וממליץ על ההש .13.1.5
  ואיה מהווה יתרון מתמיד.של העמית לשמור על רמתו המקצועית 

קבלת מילגה להשתלמות בארץ בגבולות של עד שליש מהצבירה בחשבוו בקרן,  .13.2
מהצבירה בכל שה  1/3מאפשרת לעמית להמשיך ולקבל מילגת השתלמות בארץ, עד 

שים להשתלמות בחו"ל, בהתאם  3 -ה אחת לואיה מקפיאה את זכותו לקבלת מילג
  שות חסכון בקרן. 6להוראות הקיימות, או למשיכת כספי החסכון בתום 

מס במקור בשיעור  ך לימודים אקדמאיים חייבת ביכוימילגה ששולמה לעמית לצור .13.3
 מכל הכספים, להוציא קרן חלק העובד.הקבוע בדין 

סכומים שצברו לזכותו של העמית מה 1/3מלגת השתלמות בארץ שסכומה עולה על  .13.4
  בקרן בעת המשיכה דיה כדין מלגה להשתלמות בחו"ל.

  השתלמות בחוץ לארץ .14

 שים. 3השתלמות וספת (בחו"ל) תוכל להתבצע רק כעבור משיכת כספים לצורך כל  .14.1

וקבלת המלגה מקרן ההשתלמות יש להגיש הבקשה מחוץ לארץ לשם יציאה להשתלמות  .14.2
אותו יתן לקבל בההלת  "בקשה לאישור מילגת השתלמותפס "יום מראש ע"ג  טו 60

  :באיםהמסמכים ה לצרףלטופס יש  .הקרן

  מכתב העמית עם הסבר על ושאי ההשתלמות ומטרתה בצרוף תוכית מפורטת. .14.2.1

 זמה ממקום/ות ההשתלמות בחו"ל בו מפורטים:המכתב/י ה .14.2.2

  ושא ההשתלמות. .14.2.2.1

 תאריך התחלה ותאריך סיום ההשתלמות. .14.2.2.2

 ההשתלמות. מקום .14.2.2.3

  חשבון פרופורמה מחברת  סיעות על: .14.2.3

  הוצאות הסיעה לחו"ל וחזרה. .14.2.3.1
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 אומדן הוצאות בזמן ההשתלמות (אם יהיו כאלה). .14.2.3.2

  קבלות על הוצאות בארץ להכות להשתלמויות בחו"ל (אם יהיו כאלו). .14.2.4

מיועדת המאשר כי ההשתלמות ו מכתב המעסיק המאשר וממליץ על ההשתלמות .14.2.5
 .ואיה מהווה יתרון מתמידשל העמית ועית לשמור על רמתו המקצ

יום ממועד חזרתו  30על העמית לדווח לפקיד השומה באיזור מגוריו על ההשתלמות תוך  .14.3
להמציא לפקיד השומה אישור של הקרן וקבלות על על העמית מההשתלמות  בחו"ל. 

האם לפטור פקיד השומה יחליט ההוצאות בעת ההשתלמות. בהתאם לאישורים אלה 
  העמית מתשלום מס.את 

במקרה של אי הגשת המסמכים כדרש לפקיד השומה ואי המצאת הפטור יחוייב  .14.4
 על כספי המילגה, להוציא קרן חלק העובד.הקבוע בדין המשתלם בתשלום מס בשיעור 

  במקרה כאמור תכה הקרן מס במקור כדין.

 לא תתקבל בקשה לקבלת מלגה רטרואקטיבית לאחר ביצוע השתלמות בחו"ל. .14.5

חשבוו של העמית אשר משכו ממו סכומים לצורך מימון השתלמות ייסגר מפי  .14.6
הפקדות וספות, וכל סכום חדש שיפקידו, הן בגין חלק המעסיק והן בגין חלק העמית, 
יופקד בחשבון חדש, והוותק בו ייקבע שוב בהתאם לקבוע בדין לעיין מועד התשלום 

בון הקודם ייתו למשיכה עם סיום הראשון. במקרה כאמור הכספים שותרו בחש
 תקופת הוותק בת שש השים.

  מסלול החסכון   .15

  תכליתיות:- ההפרשות לקרן ההשתלמות הן דו

  פי הכללים המפורטים לעיל.-למטרת השתלמות על .15.1

 לצרכי חסכון. .15.2

ממועד ההפקדה שים  6חודש) או שחלפו  72שים רצופות ( 6עמית שהתמיד בחברות בקרן  .16
יהיה זכאי להשתמש בכל הכספים שהצטברו לזכותו בקרן או המשיכה, הראשוה שלאחר 

   בחלקם לכל מטרה ללא צורך בהמצאת אישור כל שהוא.

ההצטרפות מיום תשלומים רטרואקטיביים, יחושב  ל ידיעמית שהצטרף לקרן עהוותק של  .17
 כאמור בסעיף ומים לכיסוי התקופה הרטרואקטיביתבתאי ששולמו תשל(הרטרואקטיבי 

 (לפי המאוחר מבין השיים).התשלום הראשון הופקד או מתחילת שת המס שבה ) 4.6

שות חסכון, בכל הכספים או  6ביקש העמית להשתמש בכספי החסכון לכל מטרה לאחר  .18
בחלקם, לא יוכה כל מס מכספים אלה, לא על חלקו של העמית בחשבון ולא על חלקו של 

 .סכומים הקבועים בדיןפרט ל המעסיק

חלק מן הכספים תועבר יתרת הכספים לחשבון זיל החסום להפקדות,  תבמקרה של משיכ .19
 ההפקדות תופקדה בחשבון השוטף ובו תתחיל צבירת הותק מחדש.

הכספים שותרו בחשבון הזיל החסום, לאחר משיכת חלק מהחסכוות, ימשיכו לשאת  .20
 הקרן.כללי רווחים בהתאם ל

יפה  ,ית הקרן המעויין לקבל את חסכוותיו או חלק מהם במסגרת "מסלול החסכון"עמ .21
על גבי טופס משיכת  מלא בקשהאו לההלת הקרן, וימהל העסקים לאחד מסיפי  בעצמו

 .בהתאם למקובל בקרן, לצורך משיכת הכספים כספים,

 מהל העסקיםשה לימי עסקים מיום הגעת הבק 4עמית זכאי לקבל כספים המגיעים לו תוך  .22
אם חל מועד  ואולם .(המאוחר מבין השיים) , או במועד הקבוע בדיןאו לחברה המהלת

בחודש פלוי, רשאית הקופה לדחות  קבלת הכספים באחד משלושת ימי העסקים הראשוים
 .הרביעי באותו חודש את מועד התשלום ליום העסקים

  

  

  פרישה לגימלאות מטעמי גיל .23
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פרישה בגיל הפרישה כמשמעותו  –ו פרישה לגמלאות משמעותה בסעיף זה פרישה א .23.1
 .2004-בחוק גיל פרישה, התשס"ד

פרש עמית בקרן מעבודתו ויצא לגימלאות יהיה זכאי להמשיך ולהיות עמית בקרן   .23.2
  ההשתלמות, אך לא יפקיד כספים בקרן.

ר, עמית שפרש לגימלאות, הממשיך לעבוד במקום עבודתו הקודם או במקום עבודה אח .23.3
  פי הכללים ההוגים.-יתן להמשיך ביכויים משכרו והפרשות המעסיק על

עמית שפרש לגימלאות יהיה זכאי להשתמש בכספים העומדים לזכותו לצרכי  .23.4
  .המפורטים לעיל ובכפוף לכל דיןבהתאם לכללים או לצורכי חיסכון, השתלמות, 

שים של חברות  3עמית הקרן שפרש לגימלאות מטעמי גיל יהיה זכאי לקבל לאחר  .23.5
כל הכספים שהצטברו בחשבוו  שים מהמשיכה האחרוה, את 3לאחר שחלפו   בקרן, או

כולל רווחים וכן זכאי הוא לקבל גם את חלקו של המעסיק, כולל רווחים. משיכת כספים 
  .וסיק עבודתשים איה מקה לגימלאי כל זכויות ודיו כדין עמית שהפ 3לפי תום 

  לאחר קרןיות העמית באיסור העברת זכו .24

  לאחר.או לשעבדן עמית בקרן להעביר זכויותיו בכפוף לכל דין, לא יהיה רשאי 

  :ושיוי מקום העבודה הפסקת עבודה .25

 , יחולו על כספיו בקרן הכללים הבאים:עמית בקרן שהפסיק או הופסקה עבודתו מכל סיבה

 ת שש השים.עד לתום תקופת החסכון ברשאי להשאיר את הכספים בקרן העמית   .25.1

לפי תום תקופת החיסכון בת  למשוך את הכספים הרשומים על שמו בקרןהעמית רשאי  .25.2
. במקרה וויתר על חלקו בהודעה בכתב לההלת הקרןשש השים, ובלבד שהמעסיק 

 ., אך הקרן תכה מס במקור כדיןישולמו כל הכספים לעמית, כולל כספי המעסיקכאמור 

כספים   ך להיות עצמאי, לא יורשה להמשיך ולהפקידפרש עמית מעבודתו כשכיר והפ .25.3
שים בכספים שצבר לצורך  3בקרן, אך יהיה זכאי להקפיא את חשבוו ולהשתמש לאחר 

שים  6החלטת הועדה המקצועית כהוג, או למשוך אותם לאחר  ל פיהשתלמות, ע
  במסלול החסכון.

  :לקרן אחרתמעבר  .26

, או לחברה מהל העסקיםלאחד מסיפי ה עמית המבקש לעבור לקרן אחרת יפה בבקש
בצירוף אישור על העברת לקרן יועברו כל הכספים הכספים.  למילוי טופס העברת המהלת,

והוראות ההסדר  דיןהעברת הכספים תיעשה בהתאם לקבוע ב .שצבר העמית בקרןהוותק 
  .התחוקתי

  כספי עמית שפטר .27

, וכן סכומים שישולמו הפטרו של בובפטירת עמית הקרן ישולמו הסכומים שהצטברו בחש
 על פי התאים כדלקמן:לחשבון העמית על ידי חברת ביטוח (ככל שהעמית היה מבוטח), 

בהתאם לוהלים בטופס ההצטרפות או באופן אחר מסר העמית לחברה המהלת,  .27.1
ההים (תוך ציון הוהגים בה, הוראות בכתב אשר תקבלו לפי פטירתו, בהן ציין את 

לאחר פטירתו את הסכומים שיעמדו לזכותו  ושיקבלמלא, ת.ז. וכתובת כל הה) שם 
"), ישולמו הכספים כאמור בהתאם להוראת הוראת הים" –בחשבוות הקרן (להלן 

 ההים.

 קבעו הים אחידים ולא קבעו חלקיהם, יחולקו הסכומים בחלקים שווים בייהם.

את העמית בעת היותו בחיים מה יעשה בחלקו של פטר הה לפי העמית ולא יתה הור
והקרן תשלם ההה, ייחשב הדבר כאילו לא יתה הוראת הים לטובת ההה שפטר 

את הסכומים העומדים לזכותו של ההה שפטר להים האחרים, בהתאם לחלקם 
 היחסי בכלל הסכומים.

 .27.2 באין הה וסף תשלם הקרן בהתאם לאמור בסעיף

לא תן העמית הוראת הים, או אם על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המהלת לא  .27.2
או שביצועה יהיה כרוך בקשיים, תשלם החברה יתן יהיה לבצע הוראת ההים, 
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על פי צו קיום צו ירושה או על פי המהלת את הסכומים העומדים לזכותו בקרן ליורשיו 
 צוואה.

לאחר פיית חברה המהלת ידי ה- תיתן עליורשים כאמור, ההוראה על ביצוע התשלום ל
 , צו ירושה או צו קיום צוואה,בכתב בצירוף תצלום מאושר של תעודת הפטירהיורשים ה
  .כל מסמך אחר שיידרש על ידי החברה המהלת לשם ביצוע התשלוםו

מו לאחר מות העמית, כאמור , יהיו כספים ששולובתקרה הקבועה בו בכפוף לכל דין .27.3
  .לעיל, פטורים ממס

  של הקרןמהל העסקים  .28

 של הקרן הוא בק יהב לעובדי המדיה בע"מהעסקים מהל כון למועד אישור התקון  .28.1
עסקים דירקטוריון החברה המהלת יהיה רשאי למות מהל  .")בק יהב" –(לעיל ולהלן 

תאגיד  ובלבד שמהל העסקים יהיה, אחר בהתאם לשיקול דעתו, לטובת עמיתי הקרן
מבטח בהתאם או לחלופין , 1981 - בקאי בהתאם לחוק הבקאות (רישוי) התשמ"א  

מהל תיקים או לחלופין , 1981 -להוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 
וביהול  , שיווק השקעות(ב) בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות 8כמשמעותו בסעיף 

תאגיד שעיסוקו לחלופין  ואחבר בורסה, או לחלופין , 1995 -ות, התש"ה תיקי השקע
  בין בארץ ובין בחו"ל. לוהכוהעיקרי שוק ההון, 

 .בהתאם לקבוע בדין ודיע לכל עמית, על מצב חשבוו בקרןהחברה המהלת ת .28.2

  :סמכות שיפוט .29

דון בכל יפו, ולו בלבד, תהא הסמכות הבלעדית ל-אביב-לבית המשפט המוסמך במחוז תל
  המחלוקות הקשורות לזכויות העמיתים בקרן ו/או הבאים מכוחם.
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