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מהדורה מעודכנת מיום 1.10.2020

 תקנון
קופה כללית לפיצויים )מ"ה 239(

קופה כללית לפיצויים תנוהל על ידי החברה המנהלת כקופת גמל מרכזית לפיצויים כמשמעותה בהסדר 
התחיקתי, בהתאם לכללים ולתנאים המפורטים בתקנון זה.

הגדרות ופרשנות  .1

לבד אם תוכן הכתוב יחייב אחרת, יהא בתקנון זה פירוש המונחים הבאים כדלקמן: 1.1

"החברה המנהלת" או "החברה" או "חברת הניהול" - כלל פנסיה וגמל בע"מ או כל 
גוף אחר שימונה לניהול הקופה בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

ההסדר התחיקתי - תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( התשכ"ד- 
4691 , חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה 2005 - ותקנות מכוחו, 
פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג– 1963 , וכל החוקים, התקנות, 
הצווים, ההוראות וההנחיות הממשלתיים, של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, 
ו/או של כל גורם מוסמך אחר, שעל פיהם ייקבעו מזמן לזמן התנאים והכללים שלפיהם ו/או 
בכפוף להם פועלות קופות התגמולים והגופים המנהלים אותן, כפי שיהיו בתוקף מזמן לזמן.

טופסי הצטרפות - טופסי בקשה, הצהרות ומסמכים נוספים אשר ייקבעו מזמן לזמן על 
ידי החברה המנהלת, ויועברו לחתימתו של המבקש להיות עמית.

הקופה - קופה כללית לפיצויים המנוהלת כאמור בתקנון זה.

עמית - עמית מעביד, כהגדרתו בהסדר התחיקתי.

מעביד - כהגדרתו בהסדר התחיקתי.

עובד של עמית מעביד - כהגדרתו בהסדר התחיקתי.

תקבולים - כל הכספים שיתקבלו מתשלומי העמיתים או מתשלומים לזכותם.

נכסי הקופה או כספי הקופה - סך כל התקבולים וההכנסות שהתקבלו על ידי החברה 
או כתוצאה  כרווחי השקעותיה  וכן סכומים שתקבל הקופה  המנהלת במסגרת הקופה 
ממכירתן או מפדיונן. זאת, לאחר ניכוי כספים ששולמו על ידי הקופה לעמיתים או לעובדיהם 
או לזכאים לכך לאחר פטירתם של העמיתים או של עובדיהם, ולאחר ניכוי הוצאות, לרבות 
סכומים שנפרעו מנכסי הקופה בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, דמי ניהול ועמלות רכישה 
של ניירות ערך, תשלומים ששילמה הקופה, ככל ששילמה, בעד ביטוח עמיתים לפי ההסדר 

התחיקתי וכספים שהועברו לקופת גמל אחרת.

הממונה - הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

מוטב – כהגדרתו בהסדר התחיקתי.

המנהל – מנהל רשות המיסים או מי שהוסמך על ידי מנהל רשות המיסים.

נכסים פיננסיים - לרבות אגרות חוב מכל סוג, ניירות ערך מסחריים, תעודות המקנות זכות 
לרכוש ניירות ערך, מניות, ניירות ערך מכל סוג אחר, פיקדונות כספיים מכל סוג, יחידות בקרן 
להשקעות משותפות בנאמנות, משכנתאות, מקרקעין, מיטלטלין, זכויות, נכסי דלא ניידי, 
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פוליסות ביטוח, חוזי ליסינג, הלוואות, מכשירים עתידיים ופיננסיים מכל סוג וכל נכס אחר 
המניב תשואה, או כל השקעה שתבוצע בכל אופן, דרך וצורה שהחברה המנהלת תמצא 

לנכון בכל זמן שהוא.

חשבון/חשבונות - חשבונות הקופה שבהם יופקדו כספי העמיתים לפי תקנון זה.

תשואה - רווחים או הפסדים שנוצרו במהלך תקופה נתונה.

שנה - תקופה של 12 חודשים רצופים המתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר.

כל האמור בלשון יחיד אף רבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור בלשון זכר, אף לשון נקבה  1.2
במשמע, וכן להיפך ואדם לרבות גוף מאוגד - אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

למונחים, למילים ולביטויים בתקנון זה תהיה אותה משמעות שיש להם בהסדר התחיקתי,  1.3
אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

תקנון הקופה המחייב הינו תקנון הקופה כפי שיהיה בתוקף מעת לעת, בכפוף להסדר  1.4
התחיקתי. מובהר בזה כי המקור הבלעדי להסדר זכויות העמיתים הוא הוראות התקנון כלפי 

הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.

תקנון הקופה וכל המסמכים הנוספים – מסמכי הצטרפות ומסמכים אחרים המסדירים את  1.5
מערכת היחסים בין הקופה לעמית ואת זכויות העמית הנובעות מחברותו בקופה )להלן, 
"המסמכים הנלווים"( – מחייבים את החברה המנהלת, את הקופה, את העמית ואת 

מעבידו, ובלבד שיתקיים האמור להלן:

כל נושא ועניין המוסדר בהסדר התחיקתי, ינהגו לגביו בהתאם להוראות ההסדר  1.5.1
התחיקתי.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות המסמכים הנלווים לבין הוראות התקנון, יגברו  1.5.2
הוראות התקנון. כל נושא המוסדר בתקנון הקופה ובמסמכים הנלווים אשר אושרו ו/
או נחתמו ונמסרו לקופה כנדרש – ינהגו על פי הוראותיהם, כל עוד אין בהם הוראה 
כלשהי הנוגדת את הוראות ההסדר התחיקתי. בכל מקרה של סתירה בין האמור 
בתקנון זה ו/או במסמכים הנלווים לבין האמור בהסדר התחיקתי, יגברו הוראות 

ההסדר התחיקתי.

מטרות הקופה  .2

קופה כללית לפיצויים הינה קופת גמל שמטרתה תשלום פיצויי פיטורים, שעמיתיה הם מעבידים 
בלבד.

חשבונות העמיתים  .3

בקופה יהיו רשאים להפקיד כספים מעבידים בלבד )להלן, "עמית"(. עמית יהא רשאי לשלם . 3.1
לקופה תקבולים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורים בכפוף לחבותו על פי חוק פיצויי 

פיטורים בלבד, והכול בכפוף להסדר התחיקתי.

החברה המנהלת תקבל תקבולים מהעמיתים ותחזיק את חשבונות העמיתים ותנהל אותם . 3.2
על פי תקנון זה ובכפוף להסדר התחיקתי.

החברה המנהלת תנהל עבור כל עמית חשבון נפרד ובו תרשום את התקבולים מהעמית, ואת . 3.3
הסכומים ששולמו לו או לעובדיו מהחשבון שלו על פי האמור בתקנון זה ובהתאם להסדר 

התחיקתי.

החברה המנהלת תנהל עבור כל עמית את רישום כספי הקופה שנזקפו לזכותו. כמו כן תנהל . 3.4
החברה עבור כל עמית את רישום הכספים שנזקפו לחובתו, במקרה שישולם מהחשבון שלו 
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או מחשבונותיו כל חלקו או חלק מחלקו בכספי הקופה על פי תקנון זה, והכול בכפוף להסדר 
התחיקתי.

החברה המנהלת תבצע תשלומים והעברות כספים מחשבונות העמיתים, הכול על פי תקנון . 3.5
זה ובכפוף להסדר התחיקתי.

עמית ימלא את החובות החלות עליו בהתאם לתקנון זה ובכפוף להסדר התחיקתי.. 3.6

החברה המנהלת תהא רשאית למסור לעמית מעביד מידע על חשבונו בקופה, בתקופה שבה . 3.7
שילם כספים לקופה.

השקעות הקופה  .4

החברה המנהלת תשקיע את התקבולים בהשקעות בנכסים פיננסיים, כפי שאושרו או  4.1
יאושרו בהסדר התחיקתי. הוא הדין בכל הסכומים שייכנסו בתור רווחי השקעות של הקופה 
או כתוצאה ממכירת הנכסים או מפדיונם. עד כמה שההסדר התחיקתי מתיר זאת, תהיה 
החברה המנהלת רשאית להשקיע את התקבולים ואת הסכומים האחרים הנ"ל, בהתאם 
לשיקול דעתה, בכל השקעה שייקבע על ידי הגופים המוסמכים, על פי הוראות ההסדר 

התחיקתי.

פעולות השקעה, קנייה ומכירה של ניירות ערך תבוצענה עבור הקופה בנפרד. אולם, החברה  4.2
המנהלת תהיה רשאית לבצע עסקאות עבור הקופה ביחד עם קופות גמל אחרות שהחברה 
מנהלת או תנהל, בהוראות מרוכזות. הוראות מרוכזות תבוצענה במתכונת שנקבעה למנהלי 

תיקים בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה– 1995.

התשואה כפי שתתקבל מחישוב ערכם של כספי הקופה על פי ההסדר התחיקתי, תחושב  4.3
ותיקבע על ידי חברת הניהול, בהתאם לחישוב ערכם של הנכסים בקופה, ולאחר ניכוי דמי 
ניהול. התשואה תיזקף לזכות העמיתים או לחובתם לפי השקעותיהם בחשבונותיהם, מיד 

לאחר קביעתה ובמועד קביעתה.

חלקו של כל עמית בחשבונות הקופה ייקבע בהתאם להסדר התחיקתי. 4.4

ערכם של כספי הקופה יחושב בהתאם להסדר התחיקתי. 4.5

הצטרפות לקופה  .5

עמית המעוניין להצטרף לקופה, יגיש לחברה המנהלת טופס בקשת הצטרפות לקופה, בנוסח  5.1
שיימסר לו, כשהוא ממולא כראוי וחתום על ידו. אל טופס הבקשה יצרף העמית את הראיות 
או האישורים בדבר מעמדו כעצמאי או ובדבר כל פרט אחר הנחוץ לאישור חברותו בקופה, 

כפי שתקבע החברה המנהלת.

החברה המנהלת רשאית לאשר הצטרפות של עמית ללא סייג, או לאשרה בסייגים שייקבעו  5.2
או לסרב לאשרה. זאת, על פי שיקול דעתה הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה חייבת לנמק את 

ההחלטה.

אדם לא ייחשב כעמית בקופה בטרם אישרה החברה המנהלת את הצטרפותו, ובכפוף לסייגים  5.3
שקבעה )ככל שקבעה( באישור ההצטרפות, וכן בטרם הופקד בגינו לפחות תשלום אחד 

לקופה.

אושרה הצטרפותו של עמית לקופה, תחל חברותו ביום ההפקדה או ביום ההשקעה הקרוב  5.4
שלאחר הפקדת כספים ראשונים בקופה, בכפוף להסדר התחיקתי.

העמית ימסור לחברה המנהלת כל פרט וכל מסמך הדרוש לה לצורך ביצוע תפקידיה על פי  5.5
כל דין.
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משיכת כספים  .6

תשלום כספים לעמית או לעובד של עמית מעביד, ייעשה על פי הוראות ההסדר התחיקתי.

החברה המנהלת, לאחר שקיבלה בקשה למשיכת כספים, תשלם מחשבונו של העמית ישירות 
לעובד של העמית המעביד את הכספים שלהם הוא זכאי. לחילופין, תשלם החברה המנהלת לעמית, 

כמפורט להלן.

תשלומים לעמית 6.6

החברה המנהלת תשלם לעמית, לאחר שקיבלה בקשה למשיכת סכומים ו/או כספים, רק 
באחד מאלה:

לשם תשלום פיצויי פיטורים לעובד של העמית בנסיבות המזכות אותו בפיצויי  6.1.1
פיטורים, ובכפוף לכך שהעמית יעביר לקופה הצהרה שבה הוא מתחייב לשלם את 
כספי פיצויי הפיטורים לעובד, בליווי העתק מדיווח לרשות המיסים על תשלום פיצויים 

לעובדו.

אם ניתן פסק דין של בית הדין לעבודה המורה לקופה להחזיר כספים לעמית, ובלבד  6.1.2
שהיתרה שתיוותר בחשבונו של העמית לאחר שישולמו לו הסכומים שאותם הוא 
מבקש למשוך, תכסה את התחייבויותיו לתשלום פיצויי פיטורים לעובדיו שיהיו 
תקפות באותה העת, או שסולקו כל תביעות עובדי העמית לפי חוק פיצויי פיטורים 

וניתנה על כך החלטה על ידי ערכאה משפטית מוסמכת.

העברת כספים לחליף העמית במקרה של פטירה, פשיטת רגל או פירוק, תיעשה  6.1.3
רק אם תביעות העובדים לפי חוק פיצויי פיטורים סולקו וניתנה על כך החלטה על 

ידי ערכאה משפטית מוסמכת.

הקופה תהיה רשאית להעביר לחליף העמית כספי פיצויים לשם תשלום פיצויי  6.1.4
פיטורים לעובדיו שחדלו לעבוד בנסיבות המזכות אותם בפיצויי פיטורים, ובלבד 

שחליף העמית ימציא התחייבות לתשלום פיצויי הפיטורים לעובדיו.

תשלומים לעובד של עמית 6.7

החברה המנהלת תשלם לעובד של עמית, לאחר שקיבלה בקשה למשיכת כספים, כספים 
בתנאים כדלקמן:

אם הורה עמית לעשות כן, תשלם החברה המנהלת לעובד של עמית מהכספים  6.2.1
שהצטברו בקופה, את סכום הפיצויים שהורה לה העמית לשלם, בכפוף להוראות 
ההסדר התחיקתי. זאת, בהתאם להצהרה בכתב חתומה על ידי העמית בדבר הסכום 
שהעובד זכאי לקבל כפיצויי פיטורים לפי הדין, שאליה יצורפו הטפסים או האישורים 
הנדרשים, ובלבד שהוכח לשביעות רצונה של החברה המנהלת כי העובד פרש 

מעבודתו בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים.

במקרה שהעמית הורה לקופה לשלם את סכום הפיצויים לעובד שנפטר - ישולמו  6.2.2
כספי הפיצויים לשאיריו של העובד, כהגדרתם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, אלא 
אם התקיים אחד מן המקרים הבאים: )1( הדין מחייב את העמית לשלם את כספי 
הפיצויים להם זכאי העובד שנפטר, לעיזבון העובד; ) 2( בהעדר שאירים – ישולמו 
כספי הפיצויים לעיזבון העובד. לעניין סעיף זה "עיזבון העובד" הינו מי שהתמנה על 
ידי בית משפט מוסמך בישראל להיות מנהל עיזבונו של העובד הזכאי לקבל את 
כספי הפיצויים. אם לא מונה מנהל עיזבון כאמור או לא ניתנה לקופה הודעה על 
מינוי מנהל עיזבון כאמור, יהיו היורשים לפי צו ירושה או לפי צו קיום צוואה שניתן על 
ידי בית משפט או על ידי בית דין מוסמך בישראל, זכאים לקבל את כספי הפיצויים. 
כספי הפיצויים יחולקו ביניהם בחלקים כנקוב בצו הירושה או בצו קיום הצוואה. זאת 
לאחר שיומצאו לחברה המנהלת העתקים מצו הירושה או מצו קיום הצוואה ומן 
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הצוואה, המאושרים על ידי בית משפט או בית דין, ומסמכים נוספים ככל שיידרשו 
על ידה. אין בהוראות סעיף זה משום הכללת הסכומים העומדים לזכותו של הנפטר 

בכספי הקופה, בעיזבונו.

תשלומים לקופה מרכזית לפיצויים אחרת 6.8

החברה המנהלת תשלם לקופה מרכזית לפיצויים אחרת על פי הוראת העמית, בכפוף לאישור 
הקופה המקבלת ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

תשלומים אחרים 6.9

החברה המנהלת תעביר את כספי העמית בקופה או חלק מהם, בהתאם לכל צו, החלטה או 
פסק דין של בית משפט מוסמך המורה לחברה לשלם מתוך כספי הקופה.

על אף האמור בסעיף זה לעיל, בכל מקרה של תשלום סכומים על ידי החברה המנהלת, על 
פי תקנון זה ו/או על פי ההסדר התחיקתי, תשלם החברה המנהלת, כל עוד לא נבצר ממנה 
הדבר מטעמים שאינם תלויים בה, את הסכומים, לאחר שקיבלה בקשה למשיכת כספים 
בצירוף כל המסמכים, ההוכחות והביטחונות הדרושים להנחת דעתה ואשר יידרשו על ידיה 
כתנאי מוקדם לתשלום. בכל מקרה, לא תשלם החברה המנהלת לזכאים לקבל ממנה כספים, 

סכומים מעבר ליתרת הכספים העומדת לזכות העמית בקופה.

הפקדות לקופה  .7

מעביד יהיה חייב להעביר לקופה, לא יאוחר ממועד ההפקדה הראשונה את כל הנתונים  7.1
הדרושים לה לצורך רישום ההפקדה בספריה.

 לא הפקיד המעביד כספים, ישלם את סכומי ההפקדות בצירוף ריבית פיגורים ו/או קנסות 7.2
ו/או תשלומים אחרים, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

ניכוי מס  .8

עמית או עובדו ששולמו לו כספים על ידי החברה המנהלת ושהוא חייב עליהם במס, בהתאם 
להסדר התחיקתי ובהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא 
אושרה ותשלומים שלא כדין(, התשכ"ב - 1962, תנכה החברה המנהלת את המס, בהתאם להסדר 

התחיקתי ולתקנות האמורות, בשיעור שיחול מפעם לפעם.

איסור העברה, שעבוד והפליה  .9

עמית לא יהיה רשאי להעביר ולא יהיה רשאי לשעבד את זכויותיו בחשבון לאחר - למעט  9.1
העברה או שעבוד לאחר של זכויותיו בחשבון בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

עמית המשעבד את כספי הקופה בכפוף להסדר התחיקתי להבטחת זכויותיו של נושה, לבד  9.2
מהקופה עצמה, יהיה חייב להודיע על כך לחברה המנהלת על גבי טופס מיוחד, או בצורה 

אחרת, שתניח את דעת החברה המנהלת.

לא תהיה הפליה בין העמיתים בזכויות המוקנות להם, והחברה המנהלת תפעל לטובת כל  9.3
אחד מעמיתיה בלבד ולא תעדיף כל עניין וכל שיקול על פני טובת עמיתיה, בהתאם להוראות 

ההסדר התחיקתי.

ניהול הקופה וניהול חשבונות  .10

לגבי חשבונות שנפתחו בקופה עד ליום 30 ביוני 2006, על ידי מי שביום 31.12.2013 היה  10.1
עמית בקופה )להלן בסעיף זה "העמית"( - כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן, "כלל ביטוח"( 
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ערבה כלפי העמית כי החברה המנהלת תשלם לו לא פחות מהסכום הכולל של הההפקדות  
ידי אותו עמית או בעבורו עד ליום 31.12.2013. ולכן, במקרה שסך כל  ששולמו לה על 
הסכום שהעמית יקבל מאת החברה המנהלת בעת משיכת כספים לפי סעיף 6 לעיל, יהיה 
פחות מסכום ההפקדות ששולמו לחברה המנהלת על ידי אותו עמית או בעבורו עד ליום 
31.12.2013 – תשלם כלל ביטוח את ההפרש לאותו עמית )להלן – "ערבות כלל ביטוח"(.

מובהר כי הערבות האמורה לא תחול על מי שלפני יום 1.10.2020 היה עמית בקופת הגמל 
"אלמוג - קופה מרכזית לפיצויים ליד כלל ישראל " או "כלל גמל קופה מרכזית לפיצויים" - 

לפני מיזוגן אל תוך הקופה.

החברה המנהלת ערבה בזה כלפי כל מי שהיה עמית בקופת הגמל "אלמוג - קופה מרכזית  10.2
לפיצויים ליד כלל ישראל" )אשר מוזגה אל תוך הקופה( לפני יום 30.6.2007 כי תשלם לו לא 
פחות מהסכום הכולל של התקבולים שאותו עמית שילם לחברה המנהלת, ולכן, במקרה 
שסכום חלקו של העמית בנכסי הקופה כמפורט בסעיף 4.4 לעיל יהיה פחות מהסכומים 
שהופקדו כאמור - תשלם החברה המנהלת את ההפרש לאותו עמית או לנציגיו האישיים או 

למפרקו או לזכאי לקבל את חלקו לפי המקרה.

החברה המנהלת תנהל את החשבונות ותיתן דו"חות לעמיתים, בהתאם להסדר התחיקתי,  10.3
בעצמה - באמצעות המנגנון העומד לרשותה - או באמצעות גוף אחר שהוסמך על ידה. 
החברה המנהלת רשאית להתקשר עם גוף אחר, כדי שהוא - באמצעות המנגנון העומד 
לרשותו בכוח אדם, בציוד ובמשרדים או באמצעות גוף אחר שיוסמך על ידו - יבצע את כל 
הפעולות הנחוצות לתפעול של עסקי החברה המנהלת והקופה ולמתן דו"חות לעמיתים 
ולגופים המפקחים על הקופה, הכול בהתאם להסדר התחיקתי. החברה המנהלת תהא 
רשאית למסור מידע המצוי בידה ביחס לעמית, לצורך מתן השירותים כאמור לעיל. מבלי 
לגרוע מן האמור, החברה המנהלת תהא רשאית להתנות את המצאתם לעמית ו/או לחליפיו 
ו/או לכל אדם אחר, של המידע והנתונים שאותם אין היא מחויבת למסור לפי הוראות ההסדר 

התחיקתי, בתשלום ייקבע על ידה.

תפעול החשבונות באמצעות גוף אחר, כאמור לעיל, יוסדר במסמך מיוחד. 10.4

החברה המנהלת תדאג שספרי החשבונות בחברה המנהלת ובקופה וכל המסמכים והדו"חות  10.5
ינוהלו וייערכו בהתאם להסדר התחיקתי.

החברה המנהלת תהא רשאית להעביר בכל עת את ניהול הקופה לידי חברה מנהלת אחרת,  10.6
בכפוף להסכמה מראש ובכתב של כלל ביטוח ובכפוף להסכמת הרשויות הממשלתיות 
הרלוונטיות, כפי שיידרש על פי כל דין )לרבות, מבלי לגרוע, הסכמת הממונה על שוק ההון(.

בעלי המניות בחברה המנהלת או כלל ביטוח  יהיו רשאים להעביר, בכל עת, את אחזקותיהם  10.7
בחברה המנהלת לצדדים שלישיים כלשהם, בהתאם להוראות תקנון החברה המנהלת )כפי 
שתהיינה בתוקף באותה עת(. זאת, בכפוף להסכמה מראש ובכתב של הרשויות הממשלתיות 
הרלוונטיות, כפי שיידרש על פי כל דין )לרבות, מבלי לגרוע, הסכמת הממונה על שוק ההון(.

דמי ניהול  .11

בתמורה לשירותי הניהול כאמור בסעיף 10 לעיל, תהיה החברה המנהלת זכאית לגבות  11.1
מהחשבונות מדי חודש דמי ניהול בשיעור מרבי של עד 2/12% )שני אחוזים חלקי שתים-

עשרה( מהסכום העומד לזכות כל עמית בחשבונו בסוף כל חודש, או כל שיעור אחר בהתאם 
להוראות ההסדר התחיקתי.

הפקדות לקופה ומשיכות מהקופה במהלך החודש יחויבו בדמי ניהול יחסית למספר הימים  11.2
שבהם הכסף היה מופקד בקופה באותו חודש.

דמי הניהול שייגבו יועברו לחברה המנהלת. 11.3
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על אף האמור בתקנון החברה המנהלת יהיו מנהלי החברה המנהלת חייבים לעשות כל פעולה   .12
שההסדר התחיקתי מחייב את עשייתה ומנועים מלעשות כל פעולה שההסדר התחיקתי אוסר את 

עשייתה.

על אף האמור בתקנון החברה המנהלת, יודגש כי החברה המנהלת והקופה אינן רשאיות לעסוק   .13
בכל עיסוק אשר ההסדר התחיקתי אינו מתיר אותו במפורש, אלא אם כן ניתן על כך אישור מתאים 

מהמנהל.

החזקת נכסי הקופה  .14

נכסי הקופה וכל תעודה המשמשת ראיה לבעלותה על הנכסים יוחזקו במשמרתה של החברה  14.1
המנהלת או של מי שמונה מטעמה.

במקרה של החלפת החברה המנהלת או של העברת ניהול הקופה, במישרין או בעקיפין,  14.2
לצדדים שלישיים, תהיה החברה המנהלת רשאית להעביר את נכסיה של קופת הגמל וכל 
תעודה המשמשת ראיה לבעלות כאמור, המוחזקים במשמרתה, לידי הצדדים השלישיים, 

בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

פירוק והפסקת פעילות  .15

החברה המנהלת לא תקבל החלטות על פירוק הקופה או הפסקת פעילותה, אלא אם כן קיבלה 
קודם לכן, אישור לכך מראש מהממונה.

שינוי מעמדו המשפטי של עמית  .16

השתנה מעמדו המשפטי של מעביד שהוא עמית בקופה )המעביד שמעמדו השתנה יכונה להלן: 
"המעביד הקודם"( - לרבות בדרך של מיזוג עם מעביד אחר, שינוי באישיותו המשפטית של 
המעביד, שינוי במבנה ההתאגדות של המעביד, העברת מפעלו ו/או פעילותו של עמית אחד לעמית 
אחר ו/או שינוי אחר במבנה המשפטי של המעביד )המעביד במעמדו המשפטי החדש יכונה להלן: 
"המעביד החדש"( - והמעביד החדש קיבל על אחריותו את ההתחייבויות לתשלום פיצויי פיטורים 
לעובדיו השכירים של המעביד הקודם, תהיה החברה המנהלת רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי 
ובכפוף להמצאת כל המסמכים שיידרשו על ידה לשם כך - לרבות קבלת בקשה מתאימה של 
המעביד הקודם ושל המעביד החדש - להעביר את חלקו של המעביד הקודם בנכסי הקופה למעביד 

החדש, והכול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

הודעות  .17

כל עמית יציין בבקשתו להתקבל כעמית בקופה את כתובתו במדינת ישראל לשם משלוח  17.1
הודעות אליו. העמית יעדכן את החברה בכל מקרה של שינוי בכתובת. מובהר כי אם הודעות 
שיישלחו לכתובת האחרונה שנמסרה על ידי העמית יוחזרו אל השולח, תהא החברה המנהלת 
רשאית לשלוח את כל ההודעות לעמית, החל מאותו מועד, לכתובתו של העמית כפי שהיא 
רשומה במרשם האוכלוסין של משרד הפנים, ככל שהיא רשומה, ובכפוף להוראות ההסדר 

התחיקתי.

החברה המנהלת לא תהיה חייבת לשלוח הודעות לעמית שלא מסר כתובת במדינת ישראל  17.2
לשם משלוח הודעות אליו או שלא עדכן את החברה המנהלת בכתובתו לצורך משלוח הודעות 

כאמור.
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כל הודעה שנשלחה לעמית בדואר רגיל, לכתובת כאמור לעיל - דהיינו על ידי משלוח ההודעה  17.3
בדואר לאחר שהודבקו על המעטפה בולים לשם משלוח רגיל )לא רשום( - תיחשב כאילו 

הגיעה לתעודתה תוך הזמן שבו הייתה ההודעה נמסרת על ידי הדואר בדרך הרגילה.

החברה המנהלת תהא רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולאישור   .18
הממונה.
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