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 הגדרות ופרשנות - פרק א'

 

 הגדרות  .1
 

 בתקנון זה תהא לכל מונח המשמעות המתפרשת בצדו.

 

 "אירוע מזכה"

 

 עובד זכאי; פרישה או פטירה של 

 

 "גירעון אקטוארי"

 

הפרש שלילי בין שווי נכסי הקופה לבין המחויבות האקטוארית של העמית 

 למועד המאזן האקטוארי;

 

דמי ניהול שישולמו לחברה המנהלת ע"י העמית בהתאם לאמור בהסכם  "דמי ניהול"

 הניהול ובתקנון זה;

 

 " הקופה "אקטואר

 

 ; התחיקתיאקטואר החברה המנהלת שמונה בהתאם להוראות ההסדר 

  

קופת גמל מרכזית חוק קופות גמל והתקנות שהותקנו מכוחו, תקנות  "ההסדר התחיקתי"

, תקנות קופות גמל, חוק הפיקוח על הביטוח ותקנות שהותקנו לקצבה

וכל דין אחר שמחייב באותן  קופת גמל מרכזית לקצבהמכוחו, חוזר לניהול 

 נסיבות, כולם כפי שיהיו מעת לעת;

 

לתקנון זה ובכלל זה הסכם  3ב -ו ,2ב ,1ב ,ב' יםנספחהמפורטים בם מיהסכ "ההסכמים"

 הפנסיה; 

 

 "הודעה על אירוע מזכה"

 

הודעה אשר תימסר על ידי העמית לחברה המנהלת, המודיעה לה על קרות 

 לתקנון זה;   נספח א'אירוע מזכה, על גבי הטופס 

 אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ; -הלמן "החברה המנהלת" 

 

"החברה המנהלת קופת 

 "חנ"י

 

 ;החברה המנהלת שנבחרה על ידי חנ"י לנהל את קופת חנ"י

 

 ;2005בפברואר  17 הקובע"המועד "

 

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון שמונה בהתאם לחוק הפיקוח על  "הממונה"

 הביטוח;

 

דרך חישוב המאזן " שעניינו 2017-3-6 פנסיההנחות שנקבעו בהתאם לחוזר  "הנחות אקטואריות"

האקטוארי ומקדמי התקנון של קרן פנסיה" או כל חוזר שיבוא במקומו ו/או 

אקטואריות השונות מההנחות האקטואריות שנקבעו בחוזר האמור, הנחות 

 ;ובלבד שהתקיימו התנאים לאישורן

 

ההסכם בין העמית לבין החברה המנהלת, אשר נועד להסדיר ביניהם את  "הסכם הניהול" 

 היחסים ואת תנאי ההתקשרות בקשר עם ניהול הקופה; 
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 "הסכם הפנסיה" 

 

, שנחתם בין העמית לבין 2005בפברואר  24הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

המצורפים  2005בפברואר  24הסתדרות ומכתבו של יובל רכלבסקי מיום 

 לתקנון;  1ב -ו ב'נספחים כ

  

 של עובדיםתקציבית הסכם שעניינו בהסדרת רציפות הזכויות לפנסיה  "הסכם רציפות"

מעסיק אחר שעל עובדיו חל הסדר של , שנחתם בין העמית, לבין וגמלאים

  ;שקיים ככל, פנסיה תקציבית, או קרן פנסיה

 

  ""א"חנ או "העמית"

 

 בע"מ;  אשדוד חברת נמל

 חודשיות"הפקדות "

 

 של תקנון זה להלן; 9כמשמעותן בתקנה 

"קופת  או "הקופה"

 חנ"א"

 

 בע"מ, שזהו תקנונה;  אשדודקופת הגמל המרכזית לקצבה של חברת נמל 

 

 "נ"י"ח

 

 בע"מ; פיתוח ונכסים -י ישראל חברת נמל

 

קופת גמל "חוזר ניהול 

 "מרכזית לקצבה

 

בעניין הוראות לניהול קופת גמל מרכזית  2019-3-3שמספרו פנסיה חוזר 

 או כל חוזר אחר שיחליף אותו; לקצבה

 

 "חוק הפיקוח על הביטוח"

 

 ;1981-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

 "חוק קופות גמל"

 

 ;2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

 

"חוק רשות הספנות 

 והנמלים"

 

 ;2004-חוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד

"חוק שירות המדינה 

 גמלאות"

 

והתקנות אשר  1970-התש"ל ,חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[

 הותקנו מכוחו, באופן שאומץ בהסכם הפנסיה;

 

שחברה  מרכזית לקצבהקופת גמל )ב( לתקנות 5כאמור בתקנה חשבון נפרד  "חשבון נפרד"

לקצבה רשאית, לבקשת העמית, לנהל  תמנהלת של קופת גמל מרכזי

קופת שיופקדו בו כספים שהעמית אינו מחויב להפקידם לקופה לפי תקנות 

, במטרה שישמשו עתודה להפקדות בתקופות גמל מרכזית לקצבה

 ;מאוחרות

 

 "יום המאזן"

 

 פה;המועד האחרון לגביו בוצע מאזן אקטוארי לקו

 

 יתרה חיובית לרבות יתרה בסכום אפס; "יתרה"

 

 "מאזן אקטוארי"

 

פירוט שווי הנכסים והמחויבויות האקטואריות של הקופה כשהם מחושבים 

  וערוכים בהתאם להסדר התחיקתי ולתקנון זה; 

 

 "מדד"

 

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; 

 

 ה; בקופשל העמית ההפקדה של מלוא ההתחייבות האקטוארית ועד מ "מועד ההצטרפות"
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"מועד תשלום הקצבה 

 הראשונה"

 

 לחודש השני לאחר קרות האירוע המזכה;  1 -ה

 

של העמית לתשלום קצבה לעובדים הצפויה סכום ההתחייבות הכוללת  "מחויבות אקטוארית"

פרישה לא  , ולשאירי כל אחד מאלה במקרה שללעובדים לא פעיליםוזכאים 

 המחושב, ליום עריכת המאזן האקטוארי, בדרך שהורה הממונה,, צפויה

 ;בהתאם להתחייבויות העמית על פי הסכם הפנסיהו
 

"מחויבות אקטוארית בשל 

העובד במועד קרות אירוע 

 מזכה" 

 

ההתחייבות האקטוארית בגין עובד זכאי שאירע לו אירוע מזכה, כשהיא 

מחושבת למועד קרות האירוע המזכה בהתאם לעקרונות חישוב המחויבות 

 פי תקנון זה; -האקטוארית על

 

יובהר כי בחישוב המחויבות האקטוארית בשל עובד כאמור יובאו בחשבון 

 ל שחל על העובד; כל הזכויות הנובעות מהסכם רציפות הזכויות ככ

 

"מחויבות אקטוארית 

 צבורה"

 

 כהגדרת מונח זה בתקנות קופת גמל מרכזית לקצבה;

 

 "משכורת קובעת" 

 

, על בסיס עמיתההמחושבת על ידי  משכורתו האחרונה של העובד הזכאי

והם בלבד, ובנוסף, כל תשלום אחר שהושמט רשימת רכיבי השכר המזכים 

מהרשימה האמורה ושהוכר על ידי רשות הנמלים עד ל"מועד הקובע", וכן 

 24תוספת קיימת או חדשה שתוכר החל ממועד חתימת הסכם הפנסיה )

  ;עמיתה( על ידי 2005בפברואר 

 

 "נכסי הקופה" 

 

הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת בעבור העמית במסגרת הקופה 

)לרבות חוב העמית על פי תקנון זה ככל שיהיה( וכן התשואה עליהם, מכל 

מין וסוג שהוא, בין מהשקעת נכסי הקופה ובין מהחזקתם בלבד, בין 

בתשואה ובין כתמורה ממימוש, בניכוי הוצאות ההשקעה ומס החל ככל 

 הדין; שחל על פי 

 

 "עובד"

 

 עובד זכאי שטרם אירע לו אירוע מזכה;

 

עובד עובר שחל עליו הסדר פנסיה תקציבית לרבות עובד לא פעיל, שאין  "עובד זכאי"

משולמים בשלו כספים בשל רכיבי שכר מזכים, כולם או חלקם, לקופת גמל 

לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, ולמעט תשלומים לקופת גמל לפי 

 ; קופת גמל מרכזית לקצבה)ט( לתקנות 2תקנה 

 

"עובד עובר שחל עליו 

 הסדר פנסיה תקציבית"

 

 )ו( לחוק רשות הספנות והנמלים;49כהגדרת מונח זה בסעיף 

א לחוק שירות 17 -( ו2( או )1)17עובד זכאי שחל עליו האמור בסעיפים  עובד לא פעיל" "

 המדינה גמלאות; 

 

אקטוארי העודף ה"

 המירבי המוסכם" 

 

 מההתחייבות האקטוארית;  10%עודף אקטוארי בשיעור של 

 

 

 "עודף אקטוארי"

 

הפרש חיובי בין שווי נכסי הקופה המרכזית לקצבה, לבין המחויבות 

 האקטוארית למועד המאזן האקטוארי;
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"קופת גמל מרכזית 

 לקצבה"

 

 בחוק קופות גמל;  1כהגדרתה בסעיף 

 

 פיתוח ונכסים בע"מ; -קופת גמל מרכזית לקצבה של חברת נמלי ישראל  "קופת חנ"י"

 

ר כהגדרתן בחוק שירות המדינה גמלאות כפי יקצבת פרישה וקצבת שא "קצבה" 

בהתאם לרשימת רכיבי שכר מזכים והכללים העמית שחושבה על ידי 

המהווה תשלום  3.82%לחישוב המשכורת הקובעת לרבות תוספת בשיעור 

להסכם הפנסיה שהוכר על ידי  4אשר הושמט מהרשימה האמורה בסעיף 

 רשות הנמלים; 

 

-רשות הנמלים אשר הוקמה מכוח חוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ"א "רשות הנמלים" 

1961; 

 

לחוק שירות המדינה גמלאות, לקבל בשל מותו של  4סעיף עפ"י  מי שזכאי ר"י"שא

עובד זכאי תשלומים מן העמית לפי הסדר פנסיה תקציבית בשל התקופה 

 ;המזכה בקצבה לפי אותו הסדר

 שיקבע בהתאם להוראות חוזרי הממונה; הקופהשווי נכסי  "הקופה"שווי נכסי 

 

"שיעור העתודה 

 האקטוארית"

 -היחס, נכון ליום המאזן, שבין 

 ; לביןהעודף אקטוארי( 1)

 ( המחויבות האקטוארית;2)

חשבון נפרד, יצורף הסכום בחשבון הנפרד לנכסי  "ינככל שיש לעמית או לח

על לפי העניין( לצורך חישוב העודף האקטוארי  "י,נהקופה )של העמית או ח

על  יעלהלא העתודה האקטוארית על פי הגדרה זו, שיעור פי הגדרה זו. 

 המוסכם;  המירביהעודף האקטוארי  שיעור

 

או "תקנון הקופה" 

 "התקנון"

 

תקנון זה של הקופה, כפי שיהיה מעת לעת, לאחר שאושר על ידי הממונה 

 בהתאם להסדר התחיקתי;

 

קופת גמל מרכזית "תקנות 

 התקנות"או "" לקצבה

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )כללים לניהול קופת גמל 

 ;2012-מרכזית לקצבה(, תשע"ג

 

 "תקנות קופות גמל"

 

 .1964-תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד

 נספחים א.1
 :לתקנון זה ויהוו חלק בלתי נפרד הימנוהנספחים הבאים יצורפו  

 

 טופס הודעה על אירוע מזכה - נספח א'

 הסכם הפנסיה   נספח ב'

 24.2.2005מכתב יובל רכלבסקי מיום  - 1נספח ב

 הסכם המימון - 2נספח ב

 נכסים בשל עובד שיצא לקצבה  תהסכם העבר - 3נספח ב
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 פרשנות .2
 

רבים במשמע ולהפך, ולשון זכר כולל לשון נקבה, אלא  לשוןבכל האמור בתקנון זה בלשון יחיד  .2.1

 אם נקבע במפורש אחרת בגוף התקנון.

 

 הנספחים לתקנון מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .2.2

 
 

 מבוא וקביעת הזכאים לתשלום מן הקופה - פרק ב'
 

 הקופה ומטרתה .3

 

והיא תפעל כקופת  בע"מ אשדוד הקופה תיקרא קופת הגמל המרכזית לקצבה לעובדי חברת נמל .3.1

 .גמל מרכזית לקצבה, בהתאם להסדר התחיקתי

 

לצבור כספים ונכסים לצורך תשלום קצבה  עמיתלהקופה הינה קופה ייעודית אשר נועדה לאפשר  .3.2

העובדים , וכל זאת על מנת שיהיה ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו כלפי עובדים זכאיםל

, הכל כמפורט "יחנועל דרך העברת נכסים וכספים אלה לקופת  , בהתאם להסכמיםהזכאים

 . התחיקתי ההסדר ובהוראות בתקנון זה

 

 בתקנון כאמור בקופה כספיםלהפקדת  אין בתשלומי העמית לקופה כדי לפטור אותו מאחריותו .3.3

 בקרות אירוע מזכה לשםהפקדת סכום המחויבות האקטוארית המלאה בגין עובד זכאי  לרבות זה

   .זה תקנון ולהוראות הפנסיה הסכם ,התחיקתי ההסדר הוראותל בהתאם "יחנהעברתו לקופת 

 

 עקרונות ניהול הקופה .4
 

הקופה תנוהל באמצעות החברה המנהלת, על פי הוראות תקנון זה בכפוף להוראות ההסדר  .4.1

 התחיקתי.

 

לצורך תשלום קצבאות על ידי קופת  נ"ילהעברות מהקופה לקופת חנכסי הקופה ישמשו אך ורק  .4.2

, מי שהיו עובדים זכאים או עובדים לא פעילים של העמית קודם לקרות האירוע המזכהל חנ"י

'(, הכל זלקופות גמל אחרות מכוח הסכמי רציפות )כאמור בפרק להעברה או  החזר לעמית,ל

 תקנון זה, ולהוראות ההסכמים. הדין, לבהתאם להוראות 

 

החברה המנהלת וכל העוסקים מטעמה בניהול כספי הקופה ונכסיה, יפעלו לטובת העמית ולטובת  .4.3

כל אחד מן העובדים הזכאים, לא יעדיפו כל עניין וכל שיקול אישי או שאינו לטובת העמית 

העובדים הזכאים, וינהגו בנאמנות, בשקידה, בזהירות ובמיומנות, כפי שסביר לצפות מהם ו

 נסיבות.שינהגו באותן 

 

 דמי ניהול .5

 

תמורת שירותי הניהול ובכפוף לקיום כל התחייבויותיה של החברה המנהלת, ישלם העמית לחברה 

 המנהלת, מדי חודש בחודשו, דמי ניהול בהתאם להסכם הניהול, שלא מתוך נכסי הקופה. 

 

 הצטרפות העמית לקופה ומגבלות על ההצטרפות  .6
 

 ההצטרפות.קופה במועד לתצטרף כעמית  א"חנ .6.1
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, לא יצורפו אחנ"הקופה, בהיותה קופת גמל מרכזית לקצבה, מיועדת לעמית בלבד, ועל כן, למעט  .6.2

לקופה עמיתים נוספים. בנוסף, בקופה לא ינוהלו כספים ו/או נכסים אחרים כלשהם, למעט אלה 

 המנוהלים על פי תקנון זה.

 

 

 הזכאיםהעובדים הגדרת קבוצת  .7
 

, ימסור העמית לחברה המנהלת רשימה של העובדים לקופה ההצטרפותבסמוך לפני מועד  .7.1

 . הזכאים

 

בו, אודות כל האירועים המזכים  15 -העמית ידווח לחברה המנהלת מדי חודש בחודשו, ועד ל .7.2

  ].שאירעו בחודש האחרון שחלף

 

 ואת המשכורת הקובעת רים לקצבהיאת זכאותם של השא ,עמיתה, יקבע עובד זכאי במותו של .7.3

 ולחנ"יישלח על כך הודעה לחברה המנהלת ו, (נספח א' ע מזכהו)באמצעות טופס ההודעה על איר

לתקנון,  12.3חנ"י, כקבוע בסעיף  קופתבגינם להאקטוארית  המחויבותובכפוף להעברת מלוא 

 קצבאותהמקבלי  יצורפו לרשימת והשאיריםזכאים בקופה העובדים ה מרשימת יוסר העובד

 .מקופת חנ"י

 

 
 המקורות הכספיים של הקופה - 'פרק ג

 

 להלן יפורטו רשימת המקורות הכספיים של הקופה 

 

 הקמת הקופהתשלומים בעת  .8
 

ולא יעלה בות האקטוארית יהמחומסך שלא יפחת עם הצטרפות העמית לקופה, יפקיד בה העמית  .8.1

על פי מאזן , המחושבים המוסכם המירביהעודף האקטוארי על המחויבות האקטוארית בתוספת 

 .צטרפות העמיתערב ה על ידי אקטואר הקופה, אקטוארי שיוכן

 

יכול שתעשה במזומן או על ידי הסבת זכויות העמית  8.1הפקדת סכומים בקופה כאמור בסעיף  .8.2

ר יועד על ידי העמית בניירות ערך, איגרות חוב, או כל נכס פיננסי אחר בבעלותו של העמית אש

ואשר  אשר ניתן להעברה לבעלות החברה המנהלת וניתן להחזקה על ידה, ,לשמש לתשלום קצבה

 דעתה לשיקול בהתאם, קבלתו את ואישרה בעניינו דנהועדת ההשקעות של החברה המנהלת 

  והכל בכפוף להסדר התחיקתי. ,המקצועי

   

 חודשיותהפקדות תשלום  .9
 

 פקדות, את הההעובדים הזכאיםהחל ממועד הצטרפותו לקופה, יעביר העמית לקופה, בגין  .9.1

החודשיות המשתלמות על ידי  קדות)כולל ההפ מהמשכורת הקובעת 30%החודשיות בשיעור של 

  .העובדים(

 

, ינוכו על ידי העמית ממשכורתם הקובעת ויועברו העובדיםחודשיות המשולמות על ידי קדות הפ .9.2

חודשיות הקבוע בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל ההפקדות בהתאם לשיעור ה לקופה,

(, 2004-ו 2003)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 

יכללו העובדים קדות , ו/או בהתאם להסדר התחיקתי. למען הסר ספק יובהר, כי הפ2003-התשס"ג
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החודשיות על ידי  קדותהקופה תבצע רישום נפרד של ההפלעיל.  9.1במסגרת ההפרשות שבסעיף 

 .התחיקתי להסדר בכפוףהעובדים הזכאים ותאפשר לעובדים הזכאים את משיכתם 

 

ומועדו יעשה בהתאם להסכם הפנסיה במועד הקבוע לכך בהסדר  9.1אופן התשלום האמור בסעיף  .9.3

, ובכל מקרה לא יאוחר מסוף החודש העוקב לחודש בגינו משולם לעובדים הזכאים התחיקתי

 ומועדו יעשה בהתאם להסדר התחיקתי.  9.2ואופן התשלום האמור בסעיף  ,השכר הרלבנטי

 

לא שולמו הפקדות חודשיות במועד הקבוע לכך בדין, תחייב הקופה את העמית בתשלום ההפקדות  .9.4

יעור החודשיות, בתוספת ריבית פיגורים כאמור בתקנות קופות הגמל, בשיעור שלא יפחת מש

ריבית פיגורים שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל, מעת לעת, בשל איחור בהעברת כספים 

מהמערכת הבנקאית. הריבית כאמור תחול מהמועד הקבוע לעניין זה בהסדר התחיקתי. החברה 

המנהלת תהא חייבת לגבות תשלומים אלו )ככל שיהיו( באמצעות הגשת תביעה משפטית כנגד 

עי אחר המתחייב על פי דין למימוש תשלום החוב, וזאת לאחר שפנתה לעמית העמית, וכל אמצ

ימים מן המועד  40והתריעה בפניו על החוב שנוצר לו, והעמית לא שילם את התשלומים בתוך 

 לביצוע התשלום האמור

 

אם,  ,לעיל 9.1 ףכאמור בסעי החודשיות הפקדותב המעסיק חלק העברתיהיה פטור מחובת  העמית .9.5

בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם הפנסיה, הסכום המצטבר המופקד בקופה הוא לפחות בשיעור 

 .מהמחוייבות האקטוארית כפי שהיא בגין כלל העובדים הזכאים באותו מועד 110%של 

 

 תשלומים אחרים .10
 

לתקנון זה, ישולמו בהתאם לאמור  15תשלומים הנדרשים בהתאם למנגנון האיזון האקטוארי שבסעיף 

 .בפרק ד'

 

 

 ניהול הקופה לכללים ועקרונות  -פרק ד' 
 

 זכאות עובד זכאי לקצבהאופן קביעת  .11
 החודשית הקצבה של גובהה את ויחשבהזכאות לקצבה בשל קרות אירוע מזכה,  אתיקבע  העמית

בהתאם להוראות הדין ולהסכמי הפנסיה. החברה המנהלת לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן, 

 .העמיתלבדיקת זכויות הפנסיה של העובד ואלו ייעשו אך ורק על ידי 

 

 

בקרות "אירוע  נ"ית חחנ"א לקופ קופתשל העמית מזכאי מעבר עובד  .12
  מזכה"

 

חנ"י באופן  תלעובד זכאי, תעביר החברה המנהלת את העובד הזכאי לקופבעת קרות אירוע מזכה 

  ובתנאים המפורטים להלן:

 

 רק בהתקיים התנאים הבאים:  חנ"אקופת מזכאי עובד חנ"י  תלקופ עבירהחברה המנהלת ת .12.1

 

, על פרישתו הצפויה של עובד זכאי, על חנ"ילחברה המנהלת ול העמית הגיש דיווח .12.1.1

באמצעות טופס הודעה על אירוע  וזאתהמשכורת הקובעת ועל סכום הקצבה לו יהא זכאי, 

במקרה של פטירה ו מזכה )נספח א'(, ארבעה חודשים לפני מועד תשלום הקצבה הראשונה

יאוחר  מיידית עם קרות האירוע המזכה ולא של עובד או בעת פרישה לא צפויה של עובד

לפי האמור  תחושב הקצבה. ימים לפני מועד התשלום הראשון הצפוי למקבל הקצבה 7 -מ

 . עילל 11 בסעיף
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, חישוב של הראשונה הקצבה תשלום לפני חודשים שלושה עד, ביצעההמנהלת  החברה .12.1.2

המחויבות האקטוארית בשל העובד הזכאי במועד קרות אירוע מזכה, בהתבסס על הוראות 

ההסדר התחיקתי, הנתונים הכלולים בטופס ההודעה על אירוע מזכה, בהתאם להוראות 

 לחברה יועברהאקטוארי  החישוב .בסיס ההנחות האקטואריות שאושרו ועל.תקנון זה 

לא  חנ"י יתקבל קופת מנהלתה חברהה. אישור ידהעל  ישורואלצורך  "יחנ קופת המנהלת

קופת  מנהלתה חברההוהיה  יאוחר משני חודשים קודם למועד תשלום הקצבה הראשון.

, אשר המנהלת לחברה, יועבר החישוב לצורך בדיקת סבירותו שונהחישוב  תבצעחנ"י 

 בכלו ,"יחנקופת  מנהלתה חברההמהחישוב  קבלתימים מיום  7 תוךאת הבדיקה  תבצע

 החברהחישוב  "י.חנ"א לקופת חניאוחר ממועד העברת הכספים מקופת  לאמקרה 

שיהיה  ,קופת חנ"י יועברו לעמית מנהלתה חברההל שינוי שלו שיתבקש על ידי וכ המנהלת

ה ומצא במידהכי  יובהר .ימים מיום שהועברו אליו 7רשאי להתייחס לחישובים בתוך 

 החברה מאתהעמית ו/או  מאת שהתקבלו החישובים"י כי חנקופת  מנהלתה חברהה

את המחויבות  האת ההנחות והחישובים על בסיסם קבע יםתואמ םאינ המנהלת

, העמית יהיה מחויב לפעול להעברת מלוא םכי יש לדחות הומצאהאקטוארית, או במידה 

קרות אירוע מזכה, על פי קביעת  במועדסכום המחויבות האקטוארית בשל העובד הזכאי 

 ."יחנקופת  המנהלת החברה
 

לקופת  "אחנקופת מ החברה המנהלת תעביר ,נההראשוהקצבה חודש לפני מועד תשלום  עד .12.1.3

מאת ועדת ההשקעות של אישור  התקבלש וככל אם, סחיריםנכסים במזומן או ב ,"יחנ

)למעט חוב של העמית(  של הנכסים הסחיריםהעברתם  על החברה המנהלת קופת חנ"י

 ,במזומן שלא נכסים העברת שכותרתו 2009-9-8 חוזר זה ובכללובכפוף להוראות הדין 

  כמפורט להלן:סכומים 

 

במועד קרות האירוע הזכאי יבות האקטוארית בשל העובד וחמסכום השווה למלוא ה .12.1.3.1

   .לעיל 12.1.2 כאמור בסעיף באופן סופיכפי שנקבע  ,המזכה

 

בקופת חנ"א היה נמוך מהמחויבות הצבור בגין העובד הזכאי ככל שהסכום  .12.1.3.2

את המחויבות חנ"א  תלקופ, ישלים העמית בקרות אירוע מזכההאקטוארית בגינו 

חנ"י ובמקרה של פטירה, לא יאוחר האקטוארית בגינו עד למועד העברתו לקופת 

 .להלן 12.2מחודשיים ממועד תשלום הקצבה הראשונה, כקבוע בסעיף 

 

שחושב סכום נוסף  ,לקופת חנ"י חנ"א תמקופ יועבר 12.1.3.1 ףבסעיסכום נוסף על הב .12.1.3.3

האחרונים הדוחות הכספיים והאקטואריים על ידי החברה המנהלת, בהתבסס על 

תוצאת , לפי חנ"י תקופשל ו ת חנ"אקופשל , קרות האירוע המזכה הידועים למועד

לבין שיעור העתודה  עמיתהבקופת הנמוך בין שיעור העתודה האקטוארית מכפלת 

יבות האקטוארית בשל העובד במועד קרות אירוע וחמ, ב"ינח בקופתהאקטוארית 

 התקרה הקבועה בתקנות על ,עלה הסכום הנוסף המתקבל כאמור בסעיף זהמזכה. 

 המנהלת החברה עבירת ,(5% - התקנון אישור)נכון למועד  קופת גמל מרכזית לקצבה

 הנקוב המקסימלי השיעור כמכפלת רקנוסף המחושב  סכום"י חנ לקופת מקופת חנ"א

 יועבר העודף והסכום במחויבות האקטוארית לקצבה מרכזית גמל קופת בתקנות

 "י.חנ קופת של הנפרד לחשבון

 

כשהוא  B -ו Aלשם ההמחשה, הסכום הנוסף לפי סעיף זה יחושב על פי הנמוך מבין 

  -, כאשר C -מוכפל ב

 

A -  העמיתבקופת שיעור העתודה האקטוארית; 

B -  ינחבקופת שיעור העתודה האקטוארית";  
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C - יבות האקטוארית בשל העובד במועד קרות אירוע מזכהוחמה. 

 

 העמיתלעיל לא תכלול חוב של  12.1.3.212.1.3 העברת נכסים כאמור בסעיףמובהר כי  .12.1.4

 לקופה. 

 

ת לקופ להלן 12.212.3-לעיל ו 12.1.312.1.3 פיםבסעי המנוייםמיד לאחר העברת כל הסכומים  .12.2

"י, קופת חנולחברה המנהלת חבות מול  עמיתלא תהא עוד ל להלן, 16 סעיףב אמורובכפוף ל, חנ"י

אחראית באופן מלא לתשלום תהא קופת חנ"י החברה המנהלת חנ"י, ו בקופת הקצבה מקבל"י וחנ

הנקובה בטופס ההודעה על אירוע בהתאם לגובה הקצבה חנ"י  תמקופ קצבההמקבל קצבתו של 

  .דין לכל בכפוף, )נספח א'( מזכה

 

 תמקופהחברה המנהלת  עבירתזכאי או בעת פרישה לא צפויה של עובד זכאי בעת פטירה של עובד  .12.3

ימים לפני מועד התשלום הראשון הצפוי למקבל הקצבה, נכסים שיחושבו  7 עד ,ת חנ"ילקופ חנ"א

בהתאם תשולם ו ,לעיל  12.1.3.3 -ו 12.1.3.1 פיםעל ידי החברה המנהלת בהתאם להוראות סעי

יערך תשלום הקצבה הראשון, ממועד ימים  30תוך . באמצעות קופת חנ"י הקצבה למקבל הקצבה

על ידי בקרת חישוב המחויבות  קופת חנ"י. מנהלתה חברההחישוב המחויבות האקטוארית על ידי 

ימים ממועד קבלת חישוב המחויבות האקטוארית של  7תבוצע תוך והעמית  המנהלת החברה

חנ"י קופת  מנהלתה חברהה ה, אולם יובהר כי במידה ומצאעל ידם קופת חנ"י מנהלתה חברהה

את ההנחות  יםתואמ םאינ המנהלת החברהכי החישובים שהתקבלו מאת העמית ו/או מאת 

, םכי יש לדחות האת המחויבות האקטוארית, או במידה ומצא הוהחישובים על בסיסם קבע

 מנהלתה חברהההעמית יהיה מחויב לפעול להעברת סכום המחויבות האקטוארית על פי קביעת 

את  החברה המנהלת תשלים, תשלום הקצבה הראשוןימים ממועד  60 -מ לא יאוחר. חנ"יקופת 

 שבוצע ב האקטוארי הסופיובהתאם לחישהעברת הסכומים הנוספים מקופת חנ"א לקופת חנ"י 

מקופת חנ"י לקופת  שהועברו ביתר סכומים תפעל להשבתאו  ,"יחנמנהלת קופת ה חברההעל ידי 

 .לעיל 12.1.3 סעיף להוראות בהתאם תהא  הנכסים העברת דרך, לפי העניין. חנ"א

 

  עובד לא פעיל .12.4

 

העמית, יקבע את זכאות העובד הלא פעיל לקצבה, את גובהה של  ,12 לסעיף בהתאם .12.4.1

הקצבה ואת מועד תחילת תשלומה, וינחה את החברה המנהלת כאמור בתקנון זה, 

 באמצעות טופס הודעה על אירוע מזכה )נספח א'(. העמית ישלח הודעה דומה גם לחנ"י.

 או 12.1סעיף  תלהוראוהמחויבות האקטוארית בגין העובד הלא פעיל תחושב בהתאם 

 .העניין לפי, לעיל 12.3סעיף 

 

העמית להעביר ולהשלים  על, קרי פעיל לא עמית בגין גםלעיל יחולו זה  12ף הוראות סעי .12.4.2

ם קצבתו ואת מלוא המחויבות האקטוארית בגינו של העובד הלא פעיל, לצורך תחילת תשל

 . "יחנ קופת באמצעות

 

 

 
 מדיניות ההשקעה של הקופה .13
 

תקנות  ההסדר התחיקתי לרבות הקופה תשקיע את נכסיה בהתאם להוראות תקנון זה ולהוראות .13.1

-)כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(, תשע"ב הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל(

 . או כל הוראה חוקית שתבוא במקומן ,2012

 

 מדיניות ההשקעות תקבע על ידי דירקטוריון החברה המנהלת מעת לעת ולפחות אחת לשנה.  .13.2
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לחוק קופות גמל  11סעיף  לרבות הדיןפי הוראות -ועדת ההשקעות של הקופה תמונה ותפעל על .13.3

 .הרלבנטיות הדין בהוראותוהרכבה יהיה כאמור 

 

 

 

 מאזן אקטוארי ודוחות כספיים      .14
 

המאזן האקטוארי שלה במועדים ובאופן הקבוע בהסדר דו"ח האקטואר ואת הקופה תערוך את  .14.1

קופת גמל התחיקתי. רישום ההתחייבויות והנכסים במאזן האקטוארי יעשה על פי חוזר ניהול 

 או כל הוראה אחרת בהסדר התחיקתי, ועל פי הוראות תקנון זה. מרכזית לקצבה

 

האקטוארית ושווי נכסי הקופה, תחשב החברה המנהלת את העודף או הגירעון  למחויבות בהתאם .14.2

בנוסף החברה המנהלת  האקטוארי בקופה, סכום ושיעור העתודה האקטוארית, ככל שישנה.

הסכומים המצויים בחשבון סכומי העתודה האקטוארית, תציין בביאור לדוח האקטואר את 

  .ת חנ"ישיעור העתודה האקטוארית בקופאת והנפרד 

 

 מנגנון האיזון האקטוארי .15
 

הקופה תנוהל על בסיס של איזון אקטוארי שנתי כך שנכסי הקופה יתאימו להתחייבויותיה  .15.1

רעון י, ינהגו בעודף או בגמסוימת לתום שנה הכנת מאזן אקטוארי לאחר .כמפורט בתקנון זה

 אקטוארי כדלקמן.
 

 עודף אקטוארי .15.2
 

עודף אקטוארי, העולה על העודף האקטוארי שנה הלתום הראה המאזן האקטוארי  .15.2.1

החודשית כאמור בסעיף ההפקדה יהיה העמית רשאי להפחית את שיעור , המוסכם רבייהמ

הצפוי בתום השנה ובלבד ששווי נכסי הקופה  לתקנון בהתאם להנחיות אקטואר הקופה 9

 . העודף האקטוארי המירבי המוסכםלא יפחת מהעוקבת 

 

 עמית יהא רשאי למשוך עודף אקטוארי אך ורק בכפוף להוראות הדין.  .15.2.2

 
 ותנאי חובות העמית אקטואריגירעון  .15.3

 
רעון ויחול יגירעון אקטוארי, ירשם חוב של העמית בגין הגשנה הלתום הראה המאזן האקטוארי 

 להלן; 15.3.1האמור בסעיף 
 

, במאזן אקטוארי גירעוןבכפוף למועדים הקבועים בהסדר החקיקתי, אם נרשם  .15.3.1

שנת כספים מסוימת, יפקיד העמית בקופה, בשנה העוקבת  בתוםהאקטוארי של הקופה 

את הסכומים הדרושים  9לאותה שנת כספים, בנוסף לתשלומים המתבצעים לפי סעיף 

 .חובהלכיסוי 
 

הנובע משינויים בווקטור  גירעוןשהועמד כנגד חוב עמית  15.3.1בסעיף על אף האמור  .15.3.2

, בתוך תקופה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבהת ישולם, בכפוף לאמור בחוזר ניהול והריבי

 .עולה על שנתיים מתאריך פרסום המאזן
 . 

במועד הקבוע לכך בתקנון זה, תחייב הקופה את העמית בתשלום העמית חוב נפרע  אל .15.3.3

החוב בתוספת ריבית פיגורים כאמור בהסדר התחיקתי, בשיעור שלא יפחת משיעור ריבית 

הפיגורים שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל, מעת לעת, בשל איחור בהעברת כספים 
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ניין זה בתקנון זה. החברה מהמערכת הבנקאית. הריבית כאמור תחול מהמועד הקבוע לע

וכל  המנהלת תהא חייבת לגבות חוב זה באמצעות הגשת תביעה משפטית כנגד העמית,

 אמצעי אחר המתחייב על פי דין למימוש תשלום החוב. 
 

 
 עדכוני קצבה החלים לאחר אירוע מזכה -ה' פרק 

 

16.  

 עמיתו/או ההזכאי קביעת הזכאות לקצבה וגובהה, יפנה העובד ל נוגעבכל מקרה של מחלוקת ב .16.1

צוי זכויותיו בהתאם להוראות חוק שירות המדינה ילממונה על שירות המדינה גמלאות למ

  גמלאות.

להעברת  קודםשהתקבלה החלטת הממונה על שירות המדינה גמלאות ו/או בית המשפט  .16.1.1

תובא לידיעת החברה המנהלת באמצעות העמית, "י הפורש לקופת חנ הזכאי כספי העובד

 מיד לאחר קבלת החלטה סופית שאיננה ניתנת עוד לערעור.בסמוך 

 

העברת  לאחרשהתקבלה החלטת הממונה על שירות המדינה גמלאות ו/או בית המשפט  .16.1.2

קופת חנ"י תובא לידיעת החברה המנהלת כספי העובד הזכאי הפורש לקופת חנ"י, 

 רלערעובאמצעות העמית, בסמוך מיד לאחר קבלת החלטה סופית שאיננה ניתנת עוד 

 

אירוע מזכה יעביר העמית טופס  ,הקצבהיש לעדכן את גובה  כאמור ככל שכתוצאה מההחלטה .16.2

קופת או לחברה המנהלת לחברה המנהלת . הטופס יועבר חדש ובו סכום קצבה חדש )נספח א'(

 . לפי העניין ,י"י ולחנ"חנ

 

החברה חנ"י ומעת לעת, על ידי העמית, בתיאום עם  נועודכיהזכאות לקצבה וגובהה יכול ש .16.3

טופס אירוע מזכה באמצעות העברת  ,ובכפוף להוראות הסכם הפנסיהחנ"י  קופתהמנהלת 

 .י"חנלי ו"חנ קופתמנהלת ה לחברה( 'א נספח)מעודכן

 

או עודכנה הזכאות לקצבה בהתאם 16.2 16.1.1 החלטה לשינוי קצבה בהתאם לסעיףהתקבלה  .16.4

  יפעל העמית כדלקמן:  ,16.1.2 לסעיף

 

לחשבון מקבלי הקצבאות  העמית יעביראם ההחלטה הינה החלטה על הגדלת קצבה,  .16.4.1

האקטוארית הנובעת לצורך ביצוע  המחויבותאת הסכום הדרוש לכיסוי גידול  י"חנבקופת 

. העברת הסכום הנדרש תבוצע בהתאם להוראות סעיף מיידיהאמורה באופן  החלטהה

לעיל,  12.1.2. המחויבות האקטוארית המעודכנת תחושב באופן הקבוע בסעיף לעיל 12.1.3

, יבוא העמית לעניין (25 סעיףהוראות ל)בהתאם  פעילותהוככל שקופת חנ"א סיימה את 

   .זה במקום קופת חנ"א והחברה המנהלת

 

העמית  אצלאו  ,"יחנמקופת  א"חנ קופתב יתקבלקצבה,  הקטנתההחלטה הינה על  אם .16.4.2

הסכום המבטא את ההפרש  ,(25 לסעיף)בהתאם  סיימה את פעילותה א"חנשקופת  ככל

 קבלת שלאחרהאקטוארית  המחויבותהאקטוארית הקודמת, לבין  המחויבותשבין 

 הוראות סעיף המחוייביםהשבה זו יחולו בשינויים  ולעניין, הקצבה הקטנת על ההחלטה

לעיל,  12.1.2 . המחויבות האקטוארית המעודכנת תחושב באופן הקבוע בסעיףלעיל 12.1.3

, יבוא העמית לעניין (25 סעיףהוראות ל בהתאם) "א סיימה את פעילותהחנוככל שקופת 

 ."א והחברה המנהלתחנזה במקום קופת 
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  החזר כספים מלא/חלקי לעמית/לעובד -ו' פרק 

 

 . התחיקתילהוראות ההסדר  יעשה אך ורק בכפוףהחזר כספים מלא/חלקי לעמית  .17

יעשה  לעובד/מבלי לפגוע בכלליות האמור ולשם הבהירות בלבד, החזר כספים מלא/חלקי לעמית

  הבאות: בנסיבות

 

בנסיבות אשר אינן מזכות אותו לקצבה, יוותר הסכום בגין המחויבות זכאי  עובדפרש  .17.1

  בקופה.האקטוארית בשל אותו עובד 

 

על פי דין יוחזרו לידי העובד, בניכוי כל מס הזכאי על אף האמור לעיל, סכומים להם זכאי העובד  .17.2

 ככל שיחול, והכל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. 
 

 הקופה תשלם לעמית את הסכומים המפורטים להלן עד לתום כל שנת כספים: .17.3

 

 לתקנון זה; 25יתרה שנותרה בקופה במועד פירוקה בהתאם לסעיף  .17.3.1

 

 עודף, אשר נקבע על פי הסדר התחיקתי שיש לשלמו לידי העמית.  .17.3.2

 

 

  הסכמי והסדרי רציפות -ז' פרק 
 

ו/או לקבל סכומים בגין  רשאית להעבירבכפוף להסכם הפנסיה ובהתאם להנחיות העמית, תהא הקופה  .18

 הסכמי רציפות החלים על העמית.

 

, יועברו על העמית אצלאשר מקום עבודתו האחרון היה  עובד זכאייובהר כי, בעת קרות אירוע מזכה ל .19

האקטוארית בשל העובד במועד קרות אירוע מזכה  המחויבותלקופה, סכומים בגין מלוא  העמיתידי 

לסכומים כלשהם, בשל הסכמי ר העמיתלתקנון זה. זכאי  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.כאמור בסעיף 

 בתשלומם.לקבלת סכומים אלו במישרין מן הגוף החייב  העמיתפעל י ,ועליציפות החלים 

 

 יבוצע על ידי ,העמית אצל היהיובהר כי, מימוש הסכם רציפות לגבי עובד אשר מקום עבודתו האחרון  .20

במישרין מול הגוף הנדרש לשלם והכל  ו/או על ידי העמית של העמית לקצבההמרכזית גמל ה קופת

 בהתאם להסכמי הרציפות.

 
 הוראות כלליות -ח' פרק 

 
 קבלת פרטים ומסמכים .21
 

 

מסמך בשפה שאינה עברית, יצורף לו תרגום לשפה העברית אשר אמינותו חברה המנהלת להוגש  .21.1

דין או קונסול השולט בשפה העברית -ונאמנותו למסמך המקור יאושרו על ידי נוטריון, עורך

 ובשפה ממנה תורגם המקור.

 

 הודעה על שינויים  .22
 

, על כל דבר ועניין אשר עשוי קלנדרי ימים מתום כל רבעון 5בתוך העמית יודיע לחברה המנהלת  .22.1

לרבות,  העובדים הזכאיםלהשפיע על התחייבויותיו האקטואריות, ובין היתר כל שינוי ברשימת 

 :אך מבלי לגרוע, השינויים הבאים
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 ;בחברה )כגון יציאת העובד לחל"ת וחזרתו(הזכאי שינוי במעמד העובד  .22.1.1

 

 המזכים;כל שינוי במשכורת הקובעת או ברכיבי השכר  .22.1.2

 

 שינוי במצב משפחתי; .22.1.3

 

כל מאורע המשנה את מספר שאיריו של עובד זכאי שיש להביאם בחשבון לעניין זכאות לקצבת  .22.2

 שאיר;

 

בסמוך לחתימת כל מסמך או הסכם אשר משליך על התחייבות חברה המנהלת יעדכן את ה עמיתה .22.3

 ;זכאיםם קצבה לעובדים הושלתל

 

אודות כל פסק דין חלוט אשר נתקבל שיש בו כדי חנ"י ואת חברה המנהלת את היעדכן  עמיתה .22.4

 .קופת חנ"יאו התחייבויות העמית כלפי  להשפיע על התחייבויותיה של קופת חנ"א

 

 

 קביעת גיל .23
 

יקבע בהתאם לתאריך שצוין בתעודת זהותו. לא עובד זכאי בכל הנוגע לקביעת זכאותו לקצבה  גילו של

לחודש המצוין בתעודת הזהות; לא צוין  1 -הלידה, יקבע גילו כאילו נולד ב צוין בתעודת הזהות יום

  לשנת לידתו. רילבאפ 1חודש הלידה, יקבע גילו של אותו אדם כאילו שמועד לידתו חל ביום בתעודת הזהות 

 

 איסור העברה, שעבוד או עיקול של זכויות בקופה .24
 

להעברה, לשעבוד  יםניתנ ם, אינהעובדים הזכאיםהעמית בקופה וכן זכויותיהם של ונכסי זכויות  .24.1

 או לעקול בכל דרך היא, למעט אם נעשה הדבר לפי הוראות דין מפורשות המחייבות את הקופה

 .פי הוראות תקנון זה-וזולת אם נעשתה העברה לקופת חנ"י על

 

החברה המנהלת לא תשעבד נכסים של הקופה, אלא לצורך קיום עסקה עבור הקופה, ובלבד  .24.2

 .התחיקתי, ובתנאים שנקבעו לכך בהסדר התחיקתיהסדר השהותר הדבר במפורש על פי 

 

לא יהיה תוקף להעברה, לשעבוד או לעיקול של זכויות בקופה שנעשו בניגוד להוראות סעיף זה,  .24.3

 או בניגוד לכל הוראת דין אחרת. 

 

במקרה של כינוס נכסים או  סת הנכסים של העמיתכממזכויות ונכסי העמית בקופה אינם חלק  .24.4

 פירוק.

 

 סיום פעילות הקופה .25
 

, על פי תקנון זה והסכמי העברת העובד הזכאי האחרון לקופת חנ"יהקופה תסיים את פעילותה עם  .25.1

 הפנסיה. 

 

( ימים 30על כוונתה לסיים פעילותה בתוך שלושים ) מנהל רשות המיסיםהקופה תודיע לממונה ול .25.2

. הקופה תסיים את פעילותה ותחדל להתקיים העברת העובד הזכאי האחרון לקופת חנ"יממועד 

 רק לאחר שקיבלה את כל האישורים הנדרשים לכך על פי כל דין.

 

תשולם על ידי הקופה לידי  שהועבר העובד הזכאי האחרון לקופת חנ"ייתרה שנותרה בקופה אחרי  .25.3

 .לעיל ימים מהתקיים האמור בסעיף זה 30העמית בתוך 
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 מען למסירת הודעות .26
 

כל הודעה בכתב אשר שלחה החברה המנהלת, על פי הכתובת שמסר העמית לידי איש הקשר  .26.1

שמונה על ידי העמית, תחשב כאילו נתקבלה במען שאליו נשלחה במועד סביר, אם נשלחה בדואר 

 רגיל או רשום.

 

רשום עם אישור מסירה,  המצאת בקשה, הודעה, או כל מסמך אחר לקופה תעשה באמצעות דואר .26.2

. מסמך כאמור שנשלח בדואר רשום, או באמצעות אי מייל בהנחת אותו מסמך במשרדי הקופה

הונח במשרדי מסמך ש( ימים מהמועד בו נשלח. 3ייחשב כאילו נתקבל אצל הקופה בתוך שלושה )

התקבל מסמך שיחשב כמסמך שנשלח באמצעות המייל הקופה, יראוהו ככזה שנתקבל באותו יום. 

 .על ידה נתקבלשעל ידי החברה המנהלת  רק אם אושר

 

היה ככתובתה של החברה המנהלת, אשר תנהל ותפעיל את הקופה אותה עת, תכתובת הקופה  .26.3

 ותהא בכתובת הרשומה בהסכם הניהול.

 

 שינוי תקנון .27
 

 .לאישור הממונהשינוי התקנון לא יעשה אלא בכפוף  .27.1

 

במשרדה של החברה העובדים הזכאים היו פתוחים לעיון התקנון וכל שינוי בו, ככל שיהיו, י .27.2

 המנהלת, ועותק נוסף מהם ימצא במשרד הרשום של העמית ובמשרד ועד העובדים/הסתדרות. 

 

 תחילה ותחולה .28
 

  .הםילפי המאוחר שבינ ,או אישורה תחילתן של הוראות תקנון זה במועד הקמת הקופה

 

 


