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 גמל ון מיטב דש נבתקמסמך ריכוז השינויים 

על זכויות , תוך ציון הסיבות לשינויים, ההשלכות צפויות של השינויים המבוקשים גמלמיטב דש מפורטים בטבלה להלן עיקרי השינויים המבוקשים בתיקון תקנון 

 עמיתים, ככל שקיימות השלכות כאמור, למעט ביחס לשינוי שהוא סגירת מסלול השקעה5 יצוין כי לא פורטו בטבלה שינויים טכניים או לשוניים5

 5מלהנהגת תכנית ביטוח ותקנון קופת ג .-9-.101גופים מוסדיים  לחוזר)ג( 4 המספרים שבסוגרים מציינים את הסעיף הרלוונטי בסעיף *

מספר  'מס 
סעיף 

 בתקנון 

השלכות צפויות על זכויות  (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )
 (5העמיתים )

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קופת הגמל "מיטב דש ביצוע התאמות בהוראות תקנון  

להוראות התקנון התקני "( קופת הגמלגמל" )להלן: "

 בשינויים המפורטים להלן:

 

בהתאם להוראות משרד האוצר מיום 

לפיהן יש להתאים את הוראות  .55751

לתקנון התקני אגב קופת הגמל תקנון 

גופים מוסדיים יישום הוראות חוזר 

 מסלולי השקעה"לעניין  9-7-.101

כפי שתוקן והוחלף בידי  ,בקופות גמל"

באותו  9-19-.101גופים מוסדיים חוזר 

 5 "(עההשק מסלולי חוזר)להלן: " נושא

 

מטיב עם כלל העמיתים באופן 

שעמית סביר המבקש לעיין 

בתקנון יבין מה הן זכויותיו 

 וחובותיו כעמית בקופת הגמל5 

במסירה קבלת עותק מקורי של הוראת מינוי המוטבים  155151

אישית או באמצעות דואר רשום שצורף לו העתק תעודת 

 5עמיתאותו הזהות של 

הוודאות, ככל שניתן, ניסיון להגביר את 

כי אכן העמית הוא זה ששלח את הוראת 

 5המוטבים

לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים5
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מספר  'מס 
סעיף 

 בתקנון 

השלכות צפויות על זכויות  (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )
 (5העמיתים )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הוראת המוטבים תימסר באחת הדרכים הבאות: 155152

 ;קבלת עותק מקורי 

  קבלת העתק באמצעות בעל רישיון בצירוף

הצהרתו לפיה הוראה זו נחתמה לפניו 

 ושהעמית זוהה על ידו5

נמחקה האפשרות למסירת העתק הוראת המוטבים 

 באמצעות מדיה דיגיטלית וכו'5  

משרד האוצר קבע כי החברה המנהלת 

רשאית לבחור חלק מן הדרכים המופיעות 

אך לפחות את האמור בסעיף  בסעיף זה

155151 5 

לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים5

2151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215151 

 

ביחס לקביעת הסדרים בצוואת נוסח  התקנון התקני 

לפיו "קבע עמית בצוואתו הסדרים העמית חודד והובהר 

אזי יראו בהוראת  בקופות גמלבאשר לחלוקת הכספים 

 בקופת הגמלהצוואה כהוראת מוטבים ונכסי העמית 

  יחולקו למוטבים הקבועים בצוואה555" 

 

 

 

 

 

עולה כאשר לא הסעיף בתקנון התקני ביחס לאופן הפ

קיימת הוראת מינוי מוטבים הותאם לנוסח הקיים בתקנון 

מן הנוסח הקבוע בתקנון התקני לא ניתן 

האם התייחסות  חד משמעיבין באופן הל

בצוואה לקופת גמל ספציפית או שמא 

התייחסות לכלל קופות גמל תחשב 

כהוראת מינוי מוטבים5 אנו סבורים כי 

יש לחדד נושא זה ולהבהיר כי צוואה 

התייחסות מפורשת לקופות בה שתהא 

יון שם קופת גמל גמל )אף מבלי צ

ת מינוי מוטבים5 אספציפית( תחשב כהור

הוראה זו משקפת את רצון העמית המנוח 

 ואף תמנע חשיפות משפטיות5

 

לא צפויות השלכות על זכויות 

 תים5העמי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לא צפויות השלכות על זכויות 

 5העמיתים



2 
 

 

מספר  'מס 
סעיף 
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של מיטב דש גמל לפיו במקרה שלא קיימת הוראת מינוי 

 מוטבים, נכסי העמית בקופת הגמל יחולקו כמפורט להלן:

 למנהל עיזבון ככל שמונה; 15

 ככל שלא מונה מנהל עזבון, בהתאם לצוואת העמית; 15

 לצו ירושה5 ככל שלא קיימת צוואה, בהתאם 25

נוסח ברור הקבוע בתקנון קופת הגמל 

כולל את כל האפשרויות לרבות הוכיום 

העברת נכסי העמית למנהל העיזבון ככל 

 שמונה כזה5

בשונה מהקבוע בתקנון התקני לפיו במות מוטב לפני עמית  225

יקבע כי חלקו של  ,יחולק חלקו של אותו מוטב לצאצאיו

אותו מוטב יחולק לשאר המוטבים ובהעדרם בהתאם 

להסדרים הקבועים ביחס לאופן הפעולה כשלא קיימת 

 הוראת מוטבים5  

להתחקות אחר צאצאי  ישנו קושי

הקבוע ברור לנוסח היצמדות המוטב5 

 5כיום בתקנון מיטב גמל

לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים5

סעיף זה תתווסף האפשרות לרכוש כיסוי ביטוחי במסגרת  4551 

 אחר שיותאם בהתאם להסדר התחיקתי5

ייתכן וייקבע מעת לעת הסדר תחיקתי 

המאפשר רכישת כיסויים ביטוחיים 

 לעמיתי קופות הגמל5 

לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים5

 תתווסף הבהרה בסיפא של הסעיף כדלקמן: 4554 

כאמור תהיה זכאית החברה להמשיך "במקרה של שחרור 

ולגבות דמי ניהול בשיעור כפי שהיה בטרם אירע המקרה 

 המזכה בשחרור בגין הכיסוי הביטוחי"5

הנוסח הותאם לנוסח הקבוע כיום 

בתקנון קופת הגמל ולמען הסר ספק 

 לעניין שיעור דמי הניהול במקרה זה5

לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים5

הנוסח הותאם לנוסח הקבוע כיום  תתווסף הבהרה בסיפא של הסעיף כדלקמן: 455.51 

בתקנון קופת הגמל ולמען הסר ספק 

לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים5
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"מובהר כי ככל שלא הורה העמית אחרת ברירת המחדל 

 לניכוי הפקדות תהיה לחמישה חודשים"5

לעניין ברירת מחדל לניכוי ההפקדות 

 כאמור5

נספח   15

מסלול 

 השקעה

לא צפויות השלכות על זכויות  מסלולי השקעה5   התאמה להוראות חוזר הוספת נספח מסלולי השקעה 

 העמיתים5

נספח   25

מסלולי 

 השקעה

 מודל תלוי הגיל הקיים שלה הקופה להוראות  התאמת

 חוזר מסלולי השקעה5 

  מסלול מיטב דש הפך להיות " 0.-ל 40מסלול חכם בין

 "5ומטה 0.גמל לבני 

  מסלול מיטב דש הפך להיות " 0.-ל 0.מסלול חכם בין

 05.עד  0.גמל לבני 

  לבני גמל מסלול מיטב דש + הפך להיות " 0.מסלול חכם

 5 "ומעלה 0.

  מוזג למסלול "מיטב דש גמל מניות"5 40מסלול חכם עד 

 5ברירת מחדלהמודל מהווה מסלולים 

צפויות השלכות על זכויות לא  מסלולי השקעה5   התאמה להוראות חוזר

 העמיתים5

נספח   45

מסלולי 

 השקעה

שם ותיאור המסלול הכללי הותאם להוראות חוזר מסלולי 

 השקעה כדלקמן:

 "מיטב דש גמל כללי 

נוסח המסלול הותאם לנוסח הקבוע 

 בהוראות חוזר מסלולי ההשקעה5

לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים5
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מספר  'מס 
סעיף 

 בתקנון 

השלכות צפויות על זכויות  (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )
 (5העמיתים )

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף 

 להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות5

ברירת מחדל ביחס לעמית שהצטרף מסלול זה היווה מסלול 

לקופת הגמל עובר למועד אישור תקנון ואשר לא בחר 

 במסלול השקעה אחר5

בינואר  1יצוין, כי בהתאם להוראות הממונה, החל מיום 

סגור להצטרפות של עמיתים יהיה , מסלול זה .101

 חדשים"5    

נספח   5.

מסלולי 

 השקעה

שם ותיאור המסלול המדדי הותאם להוראות חוזר מסלולי 

 השקעה כדלקמן:

 "מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד

 סחירות ח"אג: הבאים לנכסים חשופים יהיו המסלול נכסי

, סחירות שאינן הלוואות, מסחריים ע"ני,  סחירות ושאינן

 %.7-מ יפחת שלא ופקדונות, בשיעור חשיפה להמרה ח"אג

 יהיו המסלול נכסי 5המסלול מנכסי 110% על יעלה ולא

 המחירים למדד הצמודים לעיל המפורטים לנכסים חשופים

 5בלבדבישראל  לצרכן

, במישרין השקעה באמצעות תושג כאמור לנכסים חשיפה

 5השקעה בקרנות או נאמנות בקרנות, סל בתעודות, בנגזרים

נוסח המסלול הותאם לנוסח הקבוע 

 בהוראות חוזר מסלולי ההשקעה5

לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים5
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מספר  'מס 
סעיף 

 בתקנון 

השלכות צפויות על זכויות  (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )
 (5העמיתים )

יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף 

 5לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

נספח   5.

מסלולי 

 השקעה

שם ותיאור המסלול השקלי הותאם להוראות חוזר מסלולי 

 כדלקמן:השקעה 

 "מיטב דש גמל שקלי

 שאינם הבאים, לנכסים חשופים יהיו המסלול נכסי

ממשלתיות, הלוואות  מלוות, שקליים פקדונות: צמודים

 שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור ח"ואג  שקליות

 5 המסלול מנכסי 110% על יעלה ולא %.7-מ יפחת שלא

, במישרין השקעה באמצעות תושג כאמור לנכסים חשיפה

 5השקעה בקרנות או נאמנות בקרנות, סל בתעודות, בנגזרים

יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף 

      "5לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

נוסח המסלול הותאם לנוסח הקבוע 

 בהוראות חוזר מסלולי ההשקעה5

לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים5

נספח   75

מסלולי 

 השקעה

שם ותיאור המסלול המנייתי הותאם להוראות חוזר 

 מסלולי השקעה כדלקמן:

 "מיטב דש גמל מניות

 בשיעור למניות בארץ ובחו"ל, חשופים יהיו המסלול נכסי

 מנכסי 110% על יעלה ולא %.7-מ יפחת חשיפה שלא

 5 המסלול

נוסח המסלול הותאם לנוסח הקבוע 

 בהוראות חוזר מסלולי ההשקעה5

לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים5
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מספר  'מס 
סעיף 

 בתקנון 

השלכות צפויות על זכויות  (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )
 (5העמיתים )

, במישרין השקעה באמצעות תושג כאמור לנכסים חשיפה

 בקרנות או נאמנות בקרנות, סל בתעודות, בנגזרים

 5   "השקעה

נספח   55

מסלולי 

 השקעה

שם ותיאור מסלול טווח קצר הותאם להוראות חוזר 

 מסלולי השקעה כדלקמן:

 "מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

 שאינם הבאים, לנכסים חשופים יהיו המסלול נכסי

ממשלתיות, הלוואות  מלוות, שקליים פקדונות: צמודים

 שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור ח"ואג שקליות

 מנכסי 110% על יעלה ולא %.7-מ יפחת חשיפה שלא

 5 המסלול

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך 

 עולה על שנה5החיים הממוצע שלהם אינו 

, במישרין השקעה באמצעות תושג כאמור לנכסים חשיפה

 בקרנות או נאמנות בקרנות, סל בתעודות, בנגזרים

 5"השקעה

נוסח המסלול הותאם לנוסח הקבוע 

 בהוראות חוזר מסלולי ההשקעה5

לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים5

נספח   95

מסלולי 

 השקעה

מניות הותאם להוראות חוזר שם ותיאור מסלול אג"ח ללא 

 מסלולי השקעה כדלקמן:

 "מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

נוסח המסלול הותאם לנוסח הקבוע 

 בהוראות חוזר מסלולי ההשקעה5

לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים5
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סעיף 
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 (5העמיתים )

 סחירות"ח אג: הבאים לנכסים חשופים יהיו המסלול נכסי

 שאינן הלוואות, מסחריים"ע ני, חברות של סחירות ושאינן

 של ח"אג, פקדונות, להמרה"ח אג, לחברות סחירות

 חשיפה5 אחרות ממשלות של ח"אג או ישראל ממשלת

 על יעלה ולא %.7-מ יפחת שלא בשיעור תהיה ח"אג לנכסי

 0% של בשיעור תהיה למניות חשיפה5 המסלול מנכסי 110%

 5 המסלול מנכסי

 השקעה באמצעות הן תושג לעיל כאמור לנכסים חשיפה

, סל בתעודות, בנגזרים השקעה באמצעות והן במישרין

 5 השקעה בקרנות או נאמנות בקרנות

 פי על תהיה מניות ואינם ח"אג נכסי שאינם לנכסים חשיפה

  5"דין לכל ובכפוף ההשקעות ועדת של דעתה שיקול

נספח   105

מסלולי 

 השקעה

שם ותיאור מסלול שוהם כהלכה הותאם להוראות חוזר 

 מסלולי השקעה כדלקמן:

 "מיטב דש גמל הלכה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף 

להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד5 

ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה 

הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה 

ל זה5 השאת חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלו

נוסח המסלול הותאם לנוסח הקבוע 

 בהוראות חוזר מסלולי ההשקעה5

לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים5
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מספר  'מס 
סעיף 

 בתקנון 

השלכות צפויות על זכויות  (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )
 (5העמיתים )

התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות 

 5"לכללי ההלכה היהודית

נספח   115

מסלולי 

 השקעה

שם ותיאור מסלול אג"ח ממשלתי הותאם להוראות חוזר 

 כדלקמן:מסלולי השקעה 

 "מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

 ישראל ממשלת של ח"לאג חשופים יהיו המסלול נכסי

 110% על יעלה ולא %.7-מ יפחת שלא בשיעור חשיפה

  5המסלול מנכסי

, במישרין השקעה באמצעות תושג כאמור לנכסים חשיפה

 השקעה5 בקרנות או נאמנות בקרנות, סל בתעודות, בנגזרים

תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף יתרת הנכסים 

 5"לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

נוסח המסלול הותאם לנוסח הקבוע 

 בהוראות חוזר מסלולי ההשקעה5

לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים5

נספח   115

מסלולי 

 השקעה

שם ותיאור מסלול חו"ל הותאם להוראות חוזר מסלולי 

 השקעה כדלקמן:

 "מיטב דש גמל חו"ל

לרבות  שהונפקו בחו"ל לנכסים חשופיםהמסלול יהיו  נכסי

 חשיפה בשיעור מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד,

 מנכסי המסלול5  110%ולא יעלה על  %.7-מ יפחתשלא 

, במישרין השקעה באמצעות תושג כאמור לנכסים חשיפה

 השקעה5 בקרנות או נאמנות בקרנות, סל בתעודות, בנגזרים

נוסח המסלול הותאם לנוסח הקבוע 

 בהוראות חוזר מסלולי ההשקעה5

לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים5

מעוצבת טבלה 
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מספר  'מס 
סעיף 

 בתקנון 

השלכות צפויות על זכויות  (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )
 (5העמיתים )

הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף יתרת 

 5"לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

נספח   125

מסלולי 

 השקעה

אשר  מדדי מניותפאסיבי מיטב דש גמל הוספת מסלול 

 מדיניות ההשקעה שלו כדלקמן: 

 על יעלה ולא .%7-מ יפחת המסלול, בשיעור שלא נכסי

 המנויים התנאים על יושקעו במדדי מניות5 ]העונים ,%001

 כללי שעניינו 12-9-1012 מוסדיים גופים לחוזר . בסעיף

 מוסדיים[5 גופים על החלים השקעה

 יושקע אשר מהנכסים שיעור הנכסים, למעט יתרת

 והעברות משיכות, בהפקדות טיפול לצורך במזומנים

 התנאים על תושקע במדדים שונים ]העונים כספים,

 שעניינו 12-9-1012 מוסדיים גופים לחוזר . בסעיף המנויים

בכפוף להוראות  מוסדיים[ גופים על החלים השקעה כללי

 הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות5

צפויות השלכות על זכויות לא  שיקולים מסחריים

 העמיתים5
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מספר  'מס 
סעיף 

 בתקנון 

השלכות צפויות על זכויות  (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )
 (5העמיתים )

נספח   145

מסלולי 

 השקעה

 .%1"ח עד אג מדדיפאסיבי מיטב דש גמל הוספת מסלול 

 אשר מדיניות ההשקעה שלו כדלקמן:  במדדי מניות

ולא יעלה על  .%7-המסלול, בשיעור שלא יפחת מ נכסי

, יושקעו במדדי אג"ח5 ]העונים על התנאים המנויים %100

שעניינו כללי  12-9-1012לחוזר גופים מוסדיים  .בסעיף 

 השקעה החלים על גופים מוסדיים[ 

הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע  יתרת

העברות במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות ו

כספים, תושקע במדדי מניות ]העונים על התנאים המנויים 

שעניינו כללי  12-9-1012לחוזר גופים מוסדיים  .בסעיף 

יעלה על  שלאבשיעור  השקעה החלים על גופים מוסדיים[ 

 של דעתה לשיקול ובכפוף, הדין להוראות בכפוף %52

 5ההשקעות ועדת

 

זכויות לא צפויות השלכות על  שיקולים מסחריים

 העמיתים5

הוספת נספח ב' לעניין כיסויים ביטוחיים במסגרת קופת  נספח ב'  1251.5

 הגמל

בהתאם להוראות משרד האוצר מיום 

לפיהן יש להתאים את הוראות  .55751

לתקנון התקני אגב קופת הגמל תקנון 

 יישום הוראות חוזרן מסלולי השקעה5

לא צפויות השלכות על זכויות 

 העמיתים5

 

 

,מודגש גופן ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
',נק לא מודגש   12 ,divaD אחרות: עבור עברית ושפות 
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