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 דש גמל ופנסיה בע"ממיטב 

 קופה מרכזית לפיצויים –" פיצויים דשתקנון "מיטב 

 
 הגדרות .1
 

 פירוש המונחים הבאים כדלקמן: יהיה בתקנון זהמלבד אם תוכן הכתוב יחייב אחרת, 
 

 .המנהלתדירקטוריון החברה  דירקטוריון 
 

חוק קופות )" 5002-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה    ההסדר התחיקתי
חוק הפיקוח על שירותים , [נוסח חדש]פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחו,  "(גמל

תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול ,1891-פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א
חוק פיצויי פיטורים,  "(תקנות מס הכנסה)" ,1891 –קופות גמל(, התשכ"ד 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כיסויים , 1891-התשכ"ג
 וחוזרים הוראות"(, ביטוחיתקנות כיסוי )" 5011-ביטוחיים בקופות גמל(, תשע"ג

צווים התקנות, ה, יםחוקהוכל  ורשות מס הכנסה מעת לעת הממונה שיפרסמו
כפי שיהיו  ו/או הקופה אחרים העשויים לחול על פעולותיה של החברהוהוראות 

 . בתוקף מזמן לזמן
  "מ.בע ופנסיה גמל דש מיטב ,   החברה המנהלת

 החברה
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, לרבות מי שהנ"ל האציל  הממונה

 לו מסמכותו כדין.
 

 .מסלולית-, רב", שהינה קופה מרכזית לפיצוייםפיצויים דש"מיטב                   הקופה
 

 תקנון זה.לפי  הקופהבהם יופקדו כספי  הקופהחשבונות  חשבון/ חשבונות
 

 .כמשמעו בהסדר התחיקתי  סיקמע
 

בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד  הכמשמע משכורת
– 1891. 

 
 .התחיקתיכמשמעם בהסדר  הקופה נכסי

 
  כמשמעו בהסדר התחיקתי. עובד

 
 .מעסיק-עמית                עמית

 
 .כמשמעו בהסדר התחיקתי  מעסיק-עמית

 
 בהסדר התחיקתי. םכמשמע פיצויים

 
 .כמשמעה בהסדר התחיקתי קופת גמל לפיצויים

 
   קופת גמל מרכזית

 .כמשמעה בהסדר התחיקתי  לפיצויים
 

 .1891 –כמשמעם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג              שאירים
 

מתשלומיו של עמית, בהתאם להסדר  בקופהכל הכספים שהתקבלו              תקבולים
 התחיקתי.

 
 נפרד באופן בקופה עמיתים של נכסים מושקעים במסגרתם השקעות מסלולי אישי השקעות מסלול

 להם עמיתים של חשבונות מנוהלים נכסים אותם כנגד, הקופה נכסי משאר
 .נכסים אותם שייכים
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 :ספציפיים השקעה מסלולי

 
השקעה במסגרתו מושקעים הכספים בהתאם למדיניות  מסלול כללי

החברה המנהלת ובכפוף להסדר החוקי. מהווה את מסלול ברירת 
המחדל אליה מועברים מלוא הפקדות העמית אלא אם נתן הוראה 

 אחרת, כאמור בתקנון זה. 
 

"ח באג יושקעו הקופה מנכסי 52% לפחותהשקעה במסגרתו  מסלול ללא מניות "חאג
 נאמנות קרנות של השתתפות בתעודות/או ו למדד צמודות

"ח אג למדדי/או ו למדד בנגזרים/או ו מדד בצמודי המתמחות
 .למדד הצמודים

 
ההשקעות במסלול זה תהיינה בכפוף לכללי ההלכה היהודית.   כהלכה שוהם

ההשקעות תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת 
ההשקעות והחברה המנהלת תהיה מחויבת לפעול בנאמנות כלפי 
העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך 

 שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.
 

 AA יושקעו באג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג המסלולכלל נכסי   טווח קצר
ומעלה לא צמוד עד שנה כמפורט בתשקיף, פיקדונות לזמן קצוב 
ומזומנים בשקלים ובלבד שמשך החיים הממוצע של כלל נכסי 
המסלול לא יעלה על תשעים יום. יובהר כי בכל מקרה לא יושקעו 

  במניות או בניירות ערך המירים למניות ו/או במט"ח. המסלולנכסי 
 

מנכסי הקופה במניות, והיתרה  10%החברה המנהלת תשקיע עד  סלע
בכל השקעה כפי שיוחלט ע"י החברה המנהלת מפעם לפעם על פי 

 .שיקול דעתה ובהתאם להסדר התחיקתי
 

מנכסי המסלול יושקעו באפיקים שקליים לא צמודים  52%לפחות  שקלי
מהאפיקים השקליים הלא צמודים יושקעו  10%ובלבד שלפחות 

.  יתרת נכסי המסלול תושקע לפי באג"ח ממשלתי שקלי לא צמוד
מנכסי  10% -שיקול דעתה של החברה המנהלת, ובלבד שלא יותר מ

המסלול יושקעו במניות וני"ע המירים למניות, והכל בכפוף 
 .להוראות ההסדר התחיקתי

 
 פרשנות .5
 

לא א ,לשון זכר כולל לשון נקבה ולהפךוכל האמור בתקנון זה בלשון יחיד לשון רבים במשמע ולהפך 
 .זה אם נקבע במפורש אחרת בגוף תקנון

 
 טרפות כעמית לקופהצה .1

 

 שעונה על כל התנאים המפורטים להלן: סיקמעית בקופה הינו כל מע
     

יש לקופה בקשת הצטרפות על גבי טופס מתאים בו ימולאו כל הפרטים ויצורפו כל גה .א
 המסמכים, ההצהרות והחתימות שתדרוש הקופה.

 
החברה המנהלת רשאית לאשר הצטרפותו של עמית  אושרה על ידי הקופה.שת ההצטרפות קב .ב

 .וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין כעמית לקבלואו לסרב 
 

 .העמית בגין לפחות אחד תשלום לקופה הועבר  .ג
 

להצטרף כעמית לקופה יודיע לחברה המנהלת, על גבי בקשת ההצטרפות לקופה,  המבקש .ד
באיזה מסלול השקעה, מבין מסלולי ההשקעה האפשריים על פי הוראות תקנון זה, יושקעו 

 התקבולים בגינו לקופה . 
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, לקופה בגינו התקבולים יושקעו השקעה מסלול באיזה לקופה הצטרפותו בעת העמית ציין לא .ה
,  ברורה אינה או לביצוע ניתנת אינה שניתנה ההוראה המנהלת החברה קביעת לפי אם או

 "(. מסלול ברירת המחדל)" כללי במסלול העמית בגין התקבולים יושקעו
 

 
 ניהול חשבונות עמיתים: .1
 

החברה המנהלת תנהל עבור כל עמית חשבון נפרד ובו תרשום את תקבולי העמית, את הסכומים 
 בקופה, את הרווחים שנזקפו לזכותו ותנכה דמי ניהול.ששולמו מחשבונו 

 
 איסור הפליה .2
 

 .לא תהיה הפלייה בין הזכויות המוקנות לעמיתים על פי תקנון זה.
 
 איסור העברת זכויות עמית או שעבודן לאחר .9

 
בכפוף להסדר התחיקתי כפי  לאעמית לא יהיה רשאי להעביר או לשעבד זכויותיו בחשבון לאחר, א

 שיהיה מעת לעת.
 
 הפקדות לקופה יעשו בהתאם לקבוע בהסכם התחיקתי. .5
 
9.  

ואת  תנהל עבור כל עמית חשבון נפרד ובו תרשום את תקבולי העמיתהחברה המנהלת  .א
הסדר ן זה ובכפוף להוראות התקנו הוראותל פי בקופה ע נוהסכומים ששולמו לו מחשבו

 התחיקתי.
 

בשל הפקדות  -תנהל רישום עבור כל עמית בהתאם לכספים שנזקפו לזכותו  תהחברה המנהל .ב
דמי  של, על פי הוראות תקנון זה, ניכויובהפסדים, בשל משיכות ו/או  –, ולחובתו ורווחים

 .  ניהול
 
 שערוך יתרות ונכסים .8
 

 הסדר התחיקתי.הוראות החלקו של כל עמית בחשבונות הקופה יקבע בהתאם ל  .א
 

 הסדר התחיקתי.וראות הנכסי הקופה יחושב לפי הערכם של   .ב
 

 הקופה תשלם כספים במקרים ובתנאים המפורטים להלן ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי: .10
 
 תשלום לעמית: .א

 
לשם תשלום פיצויי פיטורין לעובד של העמית שחדל לעבוד אצל העמית בנסיבות  (1

בות לתשלום פיצויי המזכות אותו בפיצויי פיטורין. העמית ימציא לקופה התחיי
 הפיטורין לעובד כנ"ל.

 
לפי פסק דין של בית הדין לעבודה הקובע כי היתרה שתיוותר בחשבונו של העמית  (5

בקופה, לאחר שישולמו לו הסכומים אותם הוא מבקש למשוך מחשבונו בקופה, תכסה 
את התחייבותו לתשלום פיצויי פיטורין לעובדיו, ואשר מורה לקופה להחזיר כספים 

 .מעסיקל
 
 

 תשלום לחליף של העמית במקרה של פטירה, פשיטת רגל או פירוק של העמית: .ב
 

לשם תשלום פיצויי פיטורין לעובד של העמית שחדל לעבוד אצל העמית בנסיבות  (1
המזכות אותו בפיצויי פיטורין. חליף העמית ימציא לקופה התחייבות לתשלום פיצויי 

 הפיטורין לעובד כנ"ל.
 
אם סולקו כל תביעות עובדי העמית לפיצויי פיטורין מהעמית וניתנה על כך החלטה  (5

 שיפוטית על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת. 
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הורה בית משפט מוסמך או בית דין מוסמך לקופה לשלם כספים לבאים מכוחו של  (1
שלם כספים לנאמן בפשיטת רגל של עמית שנפטר, או לשלם כספים או לעמית שנפטר, 

 .כאמורהוראות  הקופהתבצע רק של עמית שהוא גוף מאוגד שפורק, למפ
 
 תשלום לעובד של עמית: .ג

 
זכאי לקבל,  שלוהצהרה מתאימה בדבר תשלומי פיצויים שעובד  לקופהעמית אשר המציא 

או לזכאים לכספי הפיטורין לאחר פטירתו את סכום הפיצויים  הנ"ללעובד הקופה תשלם 
היתרה הכספית בחשבונו בלבד שהסכום האמור לא יעלה על ו הורה העמית לקופה לשלםש

 בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. והכל, בקופה העמית של
 

 
החזירה שילמה הקופה כספים לעובד של עמית או לשאירים של עובד של עמית כאמור, או  .ד

 על כך  הקופה תודיע לעיל לתקנון זה, 11לחליפיו, כאמור בסעיף הקופה כספים לעמית או 
  .לרשויות המס

 
 
כל עוד לא נבצר הדבר ממנה מטעמים שאינם תלויים בה, את  תשלם לעובד של עמית החברה  .ה

הסכומים לאחר שקיבלה את הבקשה לקבלת סכומים בצירוף כל המסמכים, ההוכחות 
 והביטחונות להנחת דעתה אשר ידרשו על ידה כתנאי מוקדם לביצוע התשלום.

 
 תשלם החברה סכומים מעבר ליתרת המזומן העומדת לזכות העמית בקופה.בכל מקרה לא 

 
אם עד יום ביצוע התשלום האמור לא הצליחה החברה, מטעמים שאינם תלויים בה, לממש 
נכסים, במסלול ממנו יש לבצע את התשלום, בכמות המאפשרת לבצע את התשלום במלואו, 

לתשלום והיתרה תשולם מיד לאחר תשלם החברה ביום האמור את הסכום המרבי הניתן 
בכפוף  לשהחברה תצליח לממש נכסים בכמות שתאפשר השלמת התשלום כאמור, והכו

 להוראות ההסדר התחיקתי.
 

 ניכוי מס במקור .11
 

במס בהתאם להסדר חיוב עליהם לתקנון זה, ושיש  10כאמור בסעיף כספים על ידי הקופה שולמו 
לתקנות מס הכנסה )כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה  התחיקתי ובהתאם

 פעם לפעם., תנכה הקופה את המס בשיעור כפי שיחול מ1895 -תשכ"ב הותשלומים שלא כדין(, 
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, הקופה תנכה מס במקור מכל תשלום שהיא מבצעת ואשר 
חלה עליו, על פי הוראות ההסדר התחיקתי, חובת תשלום מס. המס ינוכה בהתאם לשיעורים הקבועים 

 בהסדר התחיקתי.
 

 המס לרשויותבאמור בסעיף זה לעיל בכדי לגרוע מזכותו של מקבל התשלום מהקופה לפנות  אין
ממקבל התשלום מהקופה הפרשי  לדרוש המס רשויותלתאום מס ו/או בכדי לגרוע מסמכות  בבקשה

 .מהקופה שקיבל כאמורמס בגין תשלום 
 

 מסלולי השקעה .15
 

 המסלולים)" מסלולים בניהול אישיגם  הספציפיים,י ההשקעה בנוסף למסלול ,החברה תקים בקופה
 , כאשר לכל מסלול תקבע מדיניות השקעות כפי שיפורט בהמשך."(האישיים

 
החברה תפתח לכל אחד מהמסלולים האישיים, בנפרד, חשבון עו"ש, חשבון ניירות ערך וכל חשבון 

פי המסלול בנפרד מכספי אחר לו היא תזדקק, בתאגיד בנקאי ו/או אצל חבר בורסה בו ינוהלו כס
 החברה, כספי קופות גמל אחרות וכספי מסלולים אחרים שהיא מנהלת או תנהל.

  

פעולות השקעה, קניה ומכירה של ניירות ערך תבוצענה עבור כל מסלול בנפרד, אולם ניתן יהיה לבצע 
  .הדין ותלהורא בהתאם תבוצענהעבור עמיתי הקופה בהוראות מרוכזות. הוראות מרוכזות  עסקאות

 
 אם במזומנים שלא שתיעשה יכול כאמור ההעבר ואולםבין המסלולים תתבצע במזומן  זכויות העברת
 .ההסדר התחיקתי לפי נעשתה
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עמית רשאי להעביר בכפוף להסדר התחיקתי כספים ממסלול אחד למסלול אחר ע"י מתן הוראה בכתב 
 בהסדר התחיקתי.לחברה, העברות כאמור יתבצעו בדרך ובמועדים כמפורט 

 זה סכום, ₪)שני מיליון(   5,000,000 - מ יפחת לא אישי השקעותהעברה מינימאלי  למסלול  סכום
יחד עם זאת,  "(.מינימאלי העברה סכום)" 5009 ינואר מדד בסיס על לצרכן המחירים למדד צמוד יהיה

 .דעתה לשיקול בהתאם, המינימאלי ההעברה סכום את לשנותהחברה תהא רשאית מעת לעת, 
 

אם מסיבות שאינן תלויות בחברה לא מומשו השקעות בהיקף הנדרש לביצועה של ההעברה האמורה, 
תעביר החברה למסלול האחר רק את הסכומים שמומשו ותעשה כמיטב יכולתה לממש נכסים נוספים 

 שיאפשרו את ביצועה המלא של הוראת ההעברה, והכול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.
 
 עמיתי עם יחד החברה הנהלת. התחיקתי ההסדר פי על המאושרות בהשקעות יושקעו המסלול ספיכ

 המיוחדות ההנחיות את וכן במסלול הרצוי ההשקעות אופי את המסלול הקמת בעת יקבעו המסלול
 . מיוחדות הנחיות ישנן אם ההשקעות לניהול

 
כל שינוי באופי השקעות של מסלול וכן בהנחיות המיוחדות למסלול מצריכות דיווח מראש של ההנהלה 

 על ידי עמית שלא יסכים לשינוי האמור. הכסף למשיכת סבירזמן לכל עמיתי המסלול תוך מתן 
 

במידה ובמסלול קיים עמית המתנגד לשינוי כאמור לעיל ובהתאם להסדר התחיקתי הוא אינו יכול 
המנוהל בקופה  אחר השקעה למסלול העמית כספי יועברו, משוך את כספו או להעבירו לקופה אחרתל

באותה העת אשר אפיקי ההשקעה בו דומים ככל הניתן לאופי ההשקעות כפי שהיה במסלול כאמור 
  ערב השינוי המבוקש.

 
 .ההנהלה רשאית לקבוע לכל מסלול בנפרד את מספר העמיתים הרשאים להצטרף אליו

 

ההנהלה רשאית לקבוע מעת לעת לכל מסלול את סכום המינימום לחשבון במסלול, קביעה זו תהיה 
   רק לגבי עמיתים חדשים המבקשים להצטרף לקופה והיא לא תחול על חשבונות שכבר קיימים בקופה.

)שני  5,000,000 -ויתרת הכספים בחשבון במסלול בניהול אישי תפחת מ היהלפגוע באמור,  מבלי
 למסלול הכספים יתרת את להעביר, דעתה שיקול פי על, רשאית תהא המנהלת החברה, ₪מיליון( 

 כך על הודעה תשלח החברה. העמית של לגילו המותאם אחר השקעות למסלול או הכללי ההשקעות
  .מראש יום 90 לפחות לעמית

 מסלול.רווחי ההשקעות של מסלול יהיו שייכים רק לעמיתי אותו 

 
החברה תנהל את הקופה ו/או כל מסלול ממסלוליה בעצמה ו/או באמצעות כל גוף ו/או גופים אחרים 

 איתם תתקשר לצורך קבלת שירותי ניהול.
 

 
 ניהול הקופה .11
 

הקופה תנוהל על ידי החברה המנהלת באמצעות המנגנון העומד לרשותה בכח אדם, בציוד ובמשרדים, 
על ידה, תבצע את כל הפעולות הנחוצות לניהול ותפעול עסקי הקופה  או באמצעות גוף אחר שיוסמך

 ומתן דו"חות לעמיתים בהתאם להסדר התחיקתי לצורך ניהולה התקין של הקופה.
 

 דמי ניהול .11
 

מתוך דמי הניהול ייגבו  .תמורת שירותי הניהול של החברה המנהלת תשלם לה הקרן דמי ניהול
מסך כל  )שני אחוז מחולק לשנים עשר(  5%/  15חשבונות העמיתים בקרן, מדי חודש, בשיעור של עד 

הנכסים העומדים לזכותו של כל עמית בחשבונו בסוף אותו חודש. דמי הניהול שנגבו יועברו מהקופה 
 בשיעור יהולנ בדמי יחויבו, החודש במהלך ממנו נמשכו או לחשבון שהופקדו כספים .לחברה המנהלת

 .החודש באותו בחשבון נוהלו שבהם הימים למספר יחסי
 

 
 עובדות, תעודות, מסמכים והוכחות אחרות .12

 
עובד של עמית ו/או שאירים ו/או כל אדם הטוען לזכותו לכספים מהקופה ו/או עמית ו/או  .א

 לקופה. יהיו חייבים במסירת עובדות נכונות מעסיק
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הקופה רשאית לדרוש מהעמית ו/או מעובד של עמית ו/או משאירים ו/או מכל אדם אחד  .ב
הכל  –הטוען לזכאותו לכספים מהקופה אישורים, תעודות, מסמכים, פסקי דין וצווים 

 כתנאי מוקדם לקבלת תשלום מהקופה. –בהתאם לנסיבות 
 

 סכומים ששולמו בטעות או שלא כדין .19
 
על יסוד מהקופה תשלום מית ו/או שאירים ו/או כל אדם אחר עובד של עעמית ו/או  וקיבל .א

עובדה לא נכונה או לא מעודכנת תהיה הקופה רשאית לדרוש את החזר התשלום או לקזזו 
 .שתבצע מתשלומים עתידיים

 
אין האמור בתקנה זו לעיל בא למנוע מהקופה לתבוע בדרך אחרת כל סכום ששילמה, בטעות  .ב

 יורשי העמית ו/או כל אדם אחר.ו/או מוטבי העמית עמית ו/או או שלא כדין, ל
 

 הודעות .15
 

מהקופה לשם משלוח הודעות  בישראלכתובת בקופה כל עמית יציין בבקשה להתקבל כעמית  .א
אשר  מובהר כי אם הודעות ויעדכן הכתובת מעת לעת בהתאם לשינויים שיחולו בה. ,אליו

המנהלת  אל השולח, תהא החברה יישלחו לכתובת האחרונה שנמסרה על ידי העמית יוחזרו
שהיא  רשאית לשלוח את כל ההודעות לעמית, החל מאותו מועד, לכתובתו של העמית, כפי

, ככל שהיא רשומה או ברשם החברות, לפי העניין רשומה במרשם האוכלוסין של משרד הפנים
 ההסדר התחיקתי. ובכפוף להוראות

 
לא מסר כתובת ר שאהודעות לעמית  לוחחייבות לשה נלא תהיו/או החברה המנהלת הקופה  .ב

ו לצורך משלוח הודעות כתובתאת הקופה בלא עדכן שלשם משלוח הודעות אליו, או  ישראלב
 .כנ"ל

 
דהיינו על ידי משלוח ההודעה בדואר לאחר שהודבקו  -כל הודעה שנשלחה לעמית בדואר רגיל  .ג

יעה לתעודתה תוך הזמן תחשב כאילו הג -על המעטפה בולים לשם משלוח רגיל )לא רשום( 
 שבו היתה ההודעה נמסרת על ידי הדואר בדרך הרגילה.

 
 הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה. .ד

 
 

יהיו מנהלי הקופה חייבים לעשות כל פעולה אשר ההסדר התחיקתי יחייב  ן זהעל אף האמור בתקנו .19
 ה.תאת עשייתה ומנועים מלעשות כל פעולה אשר ההסדר התחיקתי אוסר את עשיי

 


