
  
  

  :12.02.2009מהדורה עדכנית ליום  –השינויים שהוכנסו בתקנון הקופה 
  

    
לעמיתים השינויים שהוכנסו בנוסח התקנון מטרתם ולהרחיב את מסלולי החיסכון מקופת גמל לתגמולים 

הורחבה אפשרות  ,כן- כמו. לשכירים ולעצמאיים לקופת גמל לתגמולים ולפיצוייםבמעמד עצמאי בלבד 
. ממשלתי ללא מניות ח"מסלול אג –בחור להשקיע את כספיהם במסלול השקעות סולידי עמיתי הקופה ל

  :להלן רשימת התיקונים. בנוסף לשינויים אלה הוכנסו  תיקוני עריכה לשונית בתקנון
  

  .בכל מקום בו מתוארת הקופה כקופת גמל לתגמולים" לפיצויים"הוספת המילה   .1    
ם בו מתוארת הקופה כקופה המיועדת לעמיתים בכל מקו" ושכירים"הוספת המילה   .2

  .עצמאיים
  .'ידי-על'שונתה למילה ' י"ע'המילה   .3    
  .'תחיקתי'שונתה למילה ' תחוקתי'המילה   .4    
  ".עמית עצמאי"שונתה הגדרת   .5    
  ".עמית שכיר"הוספה הגדרת   .6    
  .לסעיף ההגדרות בתקנון' קופת גמל מסלולית'הוספה הגדרת   .7    
  .לסעיף ההגדרות בתקנון' מסלול השקעה'ספה הגדרת הו  .8    

הדן במהות ומטרת הקופה באופן שהקופה תוגדר כמסלולית וכמיועדת  3שונה סעיף   .9
  .לתגמולים ופיצויים ולעמיתים עצמאיים ושכירים

הדנים בהצטרפות והפקדות אוחדו והוכנסו בהן הוראות לגבי הצטרפות  6 -ו 5סעיפים   .10
  .ית שכירוהפקדות של עמ

  .הדן במסלולי השקעה 6הוסף סעיף   .11
ח ממשלתי "כללי ואג –לתקנון הדן במסלולי השקעה והוגדרו שני מסלולים  6הוסף סעיף   .12

  .ללא מניות
 .הדן בכספי פיצויים של עמית נפטר 10.1הוסף סעיף   .13
 .והוגדר שהוא יחול רק על כספי התגמולים שהצטברו 10.2הפך לסעיף  10סעיף   .14
עריכה לשונית ללא " (אם"נכתב " במקרה בו"פסקה ראשונה במקום המילים  10.2סעיף   .15

 ).שינוי מהות
עריכה לשונית (בתחילת המשפט " במקרה בו"הוספו המילים  –פסקה שנייה ' א 2.  10סעיף   .16

 ).מהותללא שינוי 
עריכה לשונית ללא (בתחילת המשפט " אם"הוספה המילה  –א פסקה שלישית  10.2סעיף   .17

 ).שינוי מהות
עריכה " (את הסכומים העומדים לזכותו"פסקה רביעית הוספו המילים ' א 10.2סעיף   .18

 ). לשונית ללא שינוי מהות
..." תם היורשים המנוייםיהיו או"שונה מיקום המשפט המתחיל במילים ' ד 10.2סעיף   .19

 ).עריכה לשונית ללא שינוי מהות(
יציין "ונמחקו המילים " בבקשתו להתקבל כעמית יציין"הוספו בפתיח המילים ' א 12סעיף   .20

עריכה " (ויעדכן"לאחר המילה " את"בבקשתו להתקבל כעמית וכן הוספה לסעיף המילה 
 ).לשונית ללא שינוי מהות

עריכה לשונית ללא שינוי " (שלא מסר או"לאחר המילים " לא"המילה הוספה ' ב 12סעיף   .21
  ).מהות

   
  
   
  
  


