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 פיצוייםמרכזית ל התכנית לקופ

 "מרכזית לפיצויים קופה לפידות -ילין : "שם הקופה

 פרושים    .1

 : יחייב אחרת יהא בתוכנית זו פרוש המונחים הבאים כדלקמן מלבד אם תוכן הכתוב        

 

 פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, תקנות מס הכנסה -   קתיוהתח ההסדר            
              ,וכל חוק, תקנות 1964-כללים לאישור ולניהול קופות גמל (, תשכ"ד)                                        

 הנדונה אחרים, העשויים לחול על פעולותיה של החברה צווים והוראות
 ;כפי שיהיו בתוקף מזמן לזמן                                        

  ; כהגדרתו בהסדרת התחוקתי     -         /עמית מעביד             
 מעביד             

  ולניהול כהגדרתם בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור      -                 פיצויים              
 .1964-התשכ"ד,  )קופות גמל                                               

 
 .לפידות ניהול קופות גמל בע"מ ילין      -                      החברה             

 .זו חשבונות החברה בהם יופקדו כספי העמיתים לפי תכנית    -    חשבונות / חשבון             

 כנגד, הקופה נכסי משאר נפרד באופן המתנהלים הקופה של נכסים - מסלול
 אותם שייכים להם עמיתים של חשבונות מנוהלים נכסים אותם
 .נכסים

 לשלם לחברה תשלומים, להבטחת זכויות עובדיו לפיצוי פיטורין עמית יהא רשאי    א.    .2 
            1החל מיום  .בכפוף לחבותו על פי חוק הפיצויים בלבד, והכל כפוף להסדר התחוקתי                 
 .לקופה תשלומים לא ניתן יהיה להפקיד 2011בינואר                  

 
 . שישולמו לחברה על פי פיסקה א' ייקראו להלן תקבולים תשלומים    ב .       

  עבור כל מעביד חשבון נפרד ובו תרשום את תקבוליו, בהתאם החברה תנהל   א. .  3
 . התחוקתי להסדר               

 , לןתנהל עבור כל עמית את רישום הכספים שנזקפו לזכותו, כאמור לה החברה   ב.        
  החברה על ולחובתו, במקרה שישולם מהחשבון שלו כל או חלק מחלקו בחשבונות               
 . פי תקנות אלה               

 .את התקבולים בהשקעות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר התחוקתי החברה תשקיע4.            
  רווחי השקעותיה או כתוצאה הדין בכל הסכומים שייכנסו לחברה בתורת הוא               
  החברה ממכירתם או פדיונם. עד כמה שההסדר התחוקתי מתיר זאת, תהיה               
  השקעה שתיקבע רשאית להשקיע את התקבולים והסכומים האחרים הנ"ל בכל               
 . ע"י הדירקטוריון               

 :בחירת מסלולי השקעה ומעבר בין מסלולים .5
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 :הבאים ההשקעה מסלולי בקופה יתקיימו לעיל 4 בסעיף לאמור בכפוף          
 . התחיקתי להסדר ובכפוף החברה ד"שק י"עפ יושקעו נכסיו - כללי מסלול   5.1
 .התחיקתי להסדר ובכפוף החברה ד"שק י"עפ יושקעו נכסיו -' ב כללי מסלול   5.2

 
 קעה אחר או לקופת גמל אחרת לפי הקבוע  עמיתים יוכלו להעביר זכויותיהם למסלול הש

 בהסדר התחוקתי

 הצטרפות לקופה  6.         

     או לאשרה בסייגים  סייג, הצטרפות של עמית ללא החברה המנהלת רשאית לאשר  6.1
 מבלי שתהיה חייבת לנמק את את, על פי שיקול דעתהשר זאו לסרב לא שיקבעו,

 .ההחלטה
אישרה החברה המנהלת את הצטרפותו ובכפוף  בטרם לא יחשב כעמית בקופהאדם  6.2

לפחות תשלום    בגינו ובטרם הופקד ההצטרפות, לסייגים שקבעה )ככל שקבעה( באישור
  .לקופהאחד 

 בתנאי שישולמו ההפרשים תההצטרפות ייקבע רטרואקטיבית, זאבאופן שמועד  6.3
 .   להסדר התחוקתי החברה המנהלת, ובכפוף יהמתאימים כפי שייקבע ע"

 .תחקותיהעמית בחשבונות החברה ייקבע בהתאם להסדר  של כל חלקו 7.           

 .התחוקתיהחברה יחושב לפי הקבוע בהסדר  של נכסי ערכם 8.            

 .התחוקתילעמית יעשה על פי הקבוע בהסדר  תשלום כספים 9.             

  הקבוע בתקנון זה בכפוף להסדר כספים מחשבון עמית יעשה על פי תשלום         א. 10.     
 . לחוק פיצויי פיטורין 26התחוקתי ולהוראות סעיף                        

 כאמור לא יהיה זכאי למשוך כספים מהקופה אלא לצורך תשלום פיצויים עמית         ב.          
 . להלן 10בסעיף                       

 להסדר עמית שנפטר, ינהגו לגביהם על פי הקבוע בתקנון זה בכפוףשל  כספים         ג.          
 . התחוקתי                     

  למשוך חלק מן הכספים העומדים לזכותו ינהגו בו על פי ההסדר המבקשעמית 11.          
 .התחוקתי                

  די אחד מעובדיו השכיריםהעמית לחברה הצהרה חתומה על ידו ועל י המציא         א.  .  12
  סכום פיצויים שאותו "העובד"( או שאריו של עובד כי הוסכם ביניהם על -להלן )                       
  זכאי לקבל מהעמית וכי סכום הפיצויים - יןיאו שאריו, הכל לפי הענ -עובד                        
  אזי יהיה עמית רשאי -חוק , נוהג או הסכם קיבוצי  כל המוסכם הוא על סמך                       
  לקבל מאת החברה את סכום הפיצויים המוסכם כאמור אם ובמידה שלא יעלה                       
 . על סך הכל המגיע לעמית לשם תשלום לעובד או שאריו                       

 מקבלי רגל או פורק עמית שהנו גוף מאוגד, יהיו עמית שהוא יחיד כפושט הוכרז         ב.          
  רשאים לקבל את חלקו הנכסים של העמית היחיד או המפרק של הגוף המאוגד                      
  שלושים( יום מיום הדרישה, בניכוי החוב) 30של העמית בנכסי החברה בתום                       
  חייב אותה שעה לחברה, עד כמה שיוכיחו להנחת דעת שהעמית יהיה                      
  צויי פיטורין. כן עומדות למקבלישהכספים דרושים להם לתשלום פ ההנהלה                      
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 . הנכסים או למפרק הזכויות הניתנות לעמית בפסקה א' לעיל                      

 30  אישיים רשאים לקבל את חלקו בנכסי החברה בתוםעמית יהיו נציגיו ה נפטר        ג.           
  שאף אחד מיורשיו שלושים( יום מיום הדרישה אם יוכיחו להנחת דעת ההנהלה)                     

  למטרת תשלום פיצויים בלבד. ואילו וזאת -של העמית לא ימשיך בעסקי העמית                       
  ימשיכו בעסקי העמית ישולם חלקו של העמית רק לפי ורשים או חלק מהםאם הי                      
  הכלולות בפסקה א ' לעיל, בתנאי שאם ירצו זאת היורש או היורשים ההוראות                      
  המורכבת מאותם שימשיכו בעסקי העמית שנפטר, יוכלו אותו יורש או השותפות                      
  העמית שנפטר היורשים להיות לעמית בחברה ולעמוד בנעלי                     

 כדי תקופת החשבון לא ישתתף עוד אם קיבל העמית סכום העומד לזכותו כנ"ל תוך                 
 . בהכנסות של אותה תקופת חשבון                 

 .לאחרזכויותיו בחשבון רשאי להעביר ולא יהיה רשאי לשעבד  עמית לא יהיה    13.      

  בין הזכויות המוקנות לעמיתים, והחברה תפעל לטובת עמיתיה לא תהיה הפליה   14.      
 .עמיתיהולא תעדיף כל ענין וכל שקול על פני טובת  בלבד                

  ששולמו כספים על ידי החברה ושהוא חייב עליהם במס בהתאם עמית בחברה   15.     
  בדבר חיוב במס על )כלליםובהתאם לתקנות מס הכנסה  התחוקתי, להסדר              

  תנכה -1962ב, , תשכ"כדין(ושרה ותשלומים שלא תשלומים לקרן שלא א           
 .לפעםהחברה את המס בשיעור כפי שיחול מפעם               

 חשבונות ניהול

 .התחוקתי, בהתאם להסדר ת לעמיתיםהחשבונות ותיתן דוחו החברה תנהל את    16.      

 מעבידים ומחשבונות העמיתים קופה מרכזיתסכומים אשר ניתן לגבות מנכסי 

מעבידים , מחשבונות העמיתים הקופה המרכזית לפיצוייםמנכסי  תגבהמנהלת החברה ה   17.   
, הקופה המרכזית, או מתשלומי לקופה המרכזית, מתשלומים המועברים בקופה המרכזית

 :בעבור לרבותי הוראות ההסדר התחיקתי לפ

 בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. דמי ניהול  17.1

הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת גמל בהתאם להוראות ההסדר  17.2
 התחיקתי.

 ., כפי שיוסכם בין הקופה לחברהדמי הניהול הנגבים יועברו לחברה             

  בתקנות החברה יהיו מנהלי החברה חייבים לעשות כל פעולה אשר מורעל אף הא18.           
  ההסדר התחוקתי יחייב את עשייתה ומנועים מלעשות כל פעולה אשר ההסדר                 
 .התחוקתי אוסר את עשייתה                 

 מודעות                 

  תקבל כעמית, כתובת בארץ לשם משלוחכל עמית יציין בבקשתו לה.          א 19.         
 .הודעות אליו                             
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  החברה לא תהיה חייבת לשלוח הודעות לעמית שלא מסר כתובת בארץ.         ב              
 . לשם משלוח הודעות אליו                             

  מית בדואר רגיל, דהיינו על ידי משלוח ההודעהכל הודעה שנשלחה לע.         ג              
  , תחשב(לא רשום)  בדואר שהודבקו על המעטפה בולים לשם משלוח רגיל                            
  הייתה ההודעה נמסרת על ידי הדואר כאילו הגיעה לתעודתה תוך הזמן שבו                            
  .בדרך הרגילה                            

 
 


