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14.10.15  

  

  קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות –"רום" קרן השתלמות ון נבתקמסמך ריכוז השינויים 

תוך ציון הסיבות לשינויים, ההשלכות צפויות של השינויים המבוקשים על זכויות , קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות –"רום" השתלמות קרן ון נלהלן עיקרי השינויים המבוקשים בתקמפורטים בטבלה 

  כי לא פורטו בטבלה שינויים טכניים או לשוניים. עמיתים, ככל שקיימות השלכות כאמור, למעט ביחס לשינוי שהוא סגירת מסלול השקעה והשלכות השינויים המבוקשים על הנספח האקטוארי. יצוין 

  ."הנהגת תכניות ביטוח ותקנון קופת גמל" 2015-9-5 .ג לחוזר4ים מציינים את הסעיף הרלוונטי בסעיף יגר*המספרים שבסו

מספר   מס"ד
סעיף 

  בתקנון 

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

השלכות השינוי על 
  )6הנספח האקטוארי (

  נוסח הסעיף ישתנה לנוסח הבא:  9.2   .1

"החברה המנהלת רשאית לסגור מסלול השקעה רק אם אין במסלול 

עמיתים או נכסים מנוהלים, וכן באמצעות ביצוע הליך מיזוג בהתאם 

  ."להוראות הדין

התאמה להוראות חוזר גופים מוסדיים 

"מסלולי השקעה בקופות  2015-9-29

חוזר (להלן: " 16.9.15גמל" מיום 

  ").  מסלול ההשקעה

לכות על זכויות לא צפויות הש

  .העמיתים

  אין רלוונטיות

   - שתנה לת" רום קלאסיהגדרת המסלול "  9.3.1   .2

  "רום קלאסי כללימסלול ""

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, 

  ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות".

התאמה להוראות חוזר מסלולי 

  ההשקעה.

על זכויות  לא צפויות השלכות

  .העמיתים

  אין רלוונטיות

  -תנה לתש" רום רביד אג"חהגדרת המסלול "  9.3.2   .3

  "רום רביד אג"ח ללא מניותמסלול ""

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן 

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

התאמה להוראות חוזר מסלולי 

וכן שינוי מדיניות נוכח  ההשקעה

העובדה כי מרבית נכסי המסלול 

מושקעים בפועל באג"ח וזאת על פי 

מרבית נכסי המסלול מושקעים 

באג"ח וזאת על פי מדיניות השקעות 

בפועל, כך שזכויות העמיתים לא 

    תפגענה ו/או תשתנינה.

  אין רלוונטיות
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מספר   מס"ד
סעיף 

  בתקנון 

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

השלכות השינוי על 
  )6הנספח האקטוארי (

של ממשלת ישראל או אג"ח של אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח 

 - ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ

חשיפה למניות תהיה מנכסי המסלול.  120%ולא יעלה על  75%

חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג מנכסי המסלול.  0%בשיעור של 

באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות 

ת נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי סל, בקרנו

אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה שלוועדת השקעות ובכפוף 

   .  "לכל דין

בפועל ולאור קיומו של מדיניות השקעות 

  .מסלול מנייתי

   -שתנה לת" רום ספיר מנייתי" הגדרת המסלול  9.3.3   .4

  "ותרום ספיר מני"מסלול "

שלא  בשיעור חשיפה בארץ ובחו"ל, למניותנכסי המסלול יהיו חשופים 

מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים  120%ולא יעלה על  75% - יפחת מ

כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, 

יתרת הנכסים תושקע בכפוף  ."בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה

  להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות."

התאמה להוראות חוזר מסלולי 

  ההשקעה.

לא צפויות השלכות על זכויות 

  .העמיתים

  אין רלוונטיות

התאמה להוראות חוזר מסלולי   "רום קלאסי כללי"  -"רום קלאסי" ל -עדכון שם המסלול בסעיף מ  9.5   .5

  ההשקעה.

לא צפויות השלכות על זכויות 

  .העמיתים

  אין רלוונטיות

 אחרת באופן שהגורמים המאשרים צורת השתלמותיעודכן  10.1סעיף   10.1   .6

אשר יכהנו  גורם אחר שימנה מנכ"ל החברה המנהלתמנכ"ל ו/או סיהיו 

  . ביחד ולחוד כוועדה מקצועית

  

דין אין חבות להקים הבהתאם להוראות 

. לפיכך, ניתן להסתפק  ועדת השתלמויות

גורם אחר שימנה נכ"ל ו/או סמבאישור 

  .ניין זהלע החברה המנהלתמנכ"ל 

לא צפויות השלכות על זכויות 

  העמיתים.

  אין רלוונטיות
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מספר   מס"ד
סעיף 

  בתקנון 

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

השלכות השינוי על 
  )6הנספח האקטוארי (

יעודכן באופן שהגורמים המאשרים את תכנית ההשתלמות  10.2סעיף   10.2   .7

אשר יכהנו  גורם אחר שימנה מנכ"ל החברה המנהלתמנכ"ל ו/או סיהיו 

  .ביחד ולחוד כוועדה מקצועית

הינה זכאות לקבלת כספים לצורך השתלמות כמו כן, הדרישה לפיה 

אם להסדר תתו רציפותשנים  3בכפוף להפקדת תשלומים במשך 

  התחיקתי כדלקמן:

שנים  3"עמית בקרן אשר התשלומים בגינו הופקדו בקרן בתקופה של 

לפחות, יהיה זכאי לקבל כספים מהקרן למטרת השתלמות, עפ"י 

גורם ו/או המנהלת  החברהמנכ"ל סתכנית להשתלמות שתאושר ע"י 

  ". ...של הקרן אחר שימנה מנכ"ל החברה המנהלת

בהסדר התחיקתי אין דרישה של 

במשך שלוש שנים אלא  רציפההפקדה 

 שלוש שניםלתקופה של  ותהפקד

השינוי נעשה על מנת להיטיב  .לפחות

עם עמיתים שבחשבונותיהם בקרן לא 

קיימות הפקדות רציפות במשך שלוש 

שאינן בהכרח שנים אלא הפקדות 

  במשך שלוש שנים.רציפות 

לא צפויות השלכות על זכויות 

  העמיתים.

  אין רלוונטיות

  יעודכן באופן שיקבע כדלקמן: 11.3סעיף   11.3   .8

, יהיה זכאי להמשיך ולהיות עמית ויחדל לעבוד "יצא עמית לגמלאות

  ."בקרן אך לא יוכל להפריש סכומים נוספים לקרן

בנוסח הקיים משתמע כי עמית שהגיע 

לא יכול להמשיך להיות עמית  70לגיל 

בקרן דבר אשר אינו תואם את הוראות 

  הדין הרלוונטיות לעניין זה.  

לא צפויות השלכות על זכויות 

  העמיתים.

  רלוונטיותאין 

  זכאות לכספי עמית נפטר. 12"  12   .9

  הוראות כלליות

עמית מצטרף ימסור לחברה המנהלת הוראת מינוי מוטבים  12.1

בגין הסכומים שיעמדו לזכותו בחשבון ערב פטירתו באחת 

 הדרכים המפורטות להלן: 

הוראת המוטבים תימסר במסמך מקורי, במסירה  12.1.1

אישית או באמצעות דואר רשום שצורף לו העתק 

הרחבת הסעיף באופן שהכללים לעניין 

משיכת לעניין משיכת כספי נפטר יהיו 

ברורים לרבות קביעת הפרטים 

הנדרשים בהוראת המוטבים, קביעת 

הוראות מפורטות לעניין מקרים שבהם 

לא קיימת הוראה כאמור, במקרים של 

פטירת מוטב ועוד והכל בהתאם להסדר 

לא צפויות השלכות על זכויות 

  העמיתים.

  אין רלוונטיות
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מספר   מס"ד
סעיף 

  בתקנון 

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

השלכות השינוי על 
  )6הנספח האקטוארי (

תעודת הזהות של אותו עמית. יצוין כי מסמך 

החתום בחתימה גרפית ממוחשבת המקיימת את 

 הוראות הממונה, ייחשב כעותק מקורי.

קבלת העתק מהוראת המוטבים באמצעות בעל  12.1.2

ל הרישיון לפיה רישיון, בצירוף הצהרה של בע

הוראת המוטבים נחתמה לפניו ושהעמית זוהה על 

 ידו. 

החברה תהא רשאית לקבל הוראת מוטבים בדרכים  12.1.3

 נוספות כמפורט בהוראות הדין.

 פרטים אודות המוטבים ייכללו לפחות את הנתונים הבאים: 12.2

 שם פרטי; 12.2.1

 שם משפחה; 12.2.2

 מספר זהות (או מספר דרכון לתושב זר); 12.2.3

שם התאגיד, כתובתו  –אגיד במידה והמוטב הוא ת 12.2.4

ומספר הח.פ. שלו או המקביל שלו אם התאגיד הוא 

 תאגיד זר; 

לא מסר העמית המצטרף לחברה הוראת מוטבים או לא מסר  12.3

לעיל, תודיע  12.2.1-12.2.4את הנתונים המצוינים בסעיפים 

החברה לעמית המצטרף במועד ההצטרפות או לאחר מכן, כי 

עד שלא ימסור את הנתונים האמורים, תנהג החברה כאילו לא 

 להלן. 12.8מינה מוטבים ויחול האמור בסעיף 

התחיקתי לרבות בהתאם לטיוטת 

גנרי שפרסם הממונה ביחס התקנון ה

  לקופות גמל.  

יצוין כי בנוסח הקודם נקבע כי בהעדר 

הוראת מוטבים הכספים ישולמו לשאירי 

המוטב בהתאם להוראת חוק שרות 

 המדינה (גמלאות) (נוסח משולב) תש"ל 

ואילו בשינוי נקבע כי ככל ולא  1970

קיימת הוראה כאמור הכספים יחולקו 

ו צוואה ליורשי העמית בהתאם לצ

ובהעדר צוואה בהתאם לצו הירושה תוך 

  התאמה להוראות התקנון הגנרי.  
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מספר   מס"ד
סעיף 

  בתקנון 

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

השלכות השינוי על 
  )6הנספח האקטוארי (

אין בהוראות תקנון זה כדי להכליל סכומים העומדים לזכות  12.4

 מוטבים של עמית שנפטר כחלק מעיזבונו של העמית.

מית רשאי לבצע שינויים בהוראת המוטבים בחשבונו בקרן, ע 12.5

אם ימסור לחברה את הוראת המוטבים החדשה בהתאם 

תודיע  12.3לעיל ולעניין סעיף  12.2עד  12.1להוראות סעיפים 

החברה לעמית כי עד להשלמת הפרטים הנדרשים לפי הסעיף 

 האמור, תנהג החברה לפי הוראת המוטבים הקודמת.

 ת מוטביםקיימת הורא

בחברה לפני  הנתן עמית לחברה הוראת מוטבים אשר התקבל 12.6

פטירתו, אזי החברה תפעל בהתאם להסדרים שנקבעו 

 בהוראת המוטבים ובהתאם להוראות המפורטות להלן:

נקבע בהוראת המוטבים כמוטב בן זוגו של העמית  12.6.1

ללא נקיבת שמו, יהיה המוטב מי שהיה בן זוגו בעת 

ת בן זוג בעת הפטירה יחולו הפטירה. לא היה לעמי

להלן; קבע העמית כי המוטבים  12.8הוראות סעיף 

, יהיו ללא נקיבת שמם יהיו ילדיו או צאצאיו

 המוטבים ילדיו של העמית שנפטר;

נקבעו מוטבים אחדים ולא נקבעו חלקיהם, יחולקו  12.6.2

 הסכומים באופן שווה ביניהם;

קבע העמית חלקיהם של חלק מהמוטבים בלבד,  12.6.3

תחולק יתרת הסכומים באופן שווה בין המוטבים 
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מספר   מס"ד
סעיף 

  בתקנון 

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

השלכות השינוי על 
  )6הנספח האקטוארי (

 שחלקם לא נקבע;

ניתנה הוראת מוטבים לפיה המוטבים יהיו יורשיו  12.6.4

על פי דין או הזוכים על פי צוואתו, יראו בהם 

כמוטביו של העמית וחלוקת הסכומים תהיה 

 י העניין;בהתאם לצו הירושה או צו קיום צוואה לפ

ניתנה הוראת מוטבים שלא ניתן להבין את  12.6.5

משמעותה, תודיע החברה לעמית במועד מתן 

ההוראה או לא יאוחר מארבעה עשר ימי עסקים 

לאחר מכן על כך. כל עוד לא שונתה הוראת 

המוטבים תנהג החברה כאילו לא ניתנה הוראת 

 להלן.  12.8מוטבים מעולם ויחולו הוראות סעיף 

 ים בצוואת העמית מינוי מוטב

במקרה בו העמית קבע בצוואתו הסדרים באשר לחלוקת נכסי  12.7

העמית בקופות גמל (תוך התייחסות מפורשת לקופת גמל או 

יראו בהוראת הצוואה כהוראת מוטבים  ילקרן השתלמות), אז

ונכסי העמית בקופה יחולקו למוטבים הקבועים בצוואה, 

בהתאם להוראות הצוואה, בהתקיים כל התנאים המפורטים 

 להלן:

תאריך הצוואה מאוחר לתאריך האחרון בו נתן  12.7.1

 העמית הוראת מוטבים לחברה;

העתק מצוואתו של העמית נמסר לחברה לפני  12.7.2
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מספר   מס"ד
סעיף 

  בתקנון 

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

השלכות השינוי על 
  )6הנספח האקטוארי (

 חלקות הכספים;

הצוואה שנמסרה היא מקורית או נאמנת למקור  12.7.3

 ואושרה על ידי צו קיום צוואה.

 לא קיימת הוראת מוטבים

לא נתן העמית הוראת מוטבים, תחלק החברה את נכסי  12.8

 העמית בקרן בהתאם להוראות המפורטות להלן:

עמית שנפטר וציווה ליורשיו את הסכומים העומדים  12.8.1

את כל  לזכותו בחשבונות הקרן או שציווה להם

נכסיו יהיו היורשים על פי הצוואה זכאים לקבל 

מהחברה את הסכומים העומדים לזכותם 

בחשבונות הקרן באותם החלקים ביניהם או באותם 

סכומים כאמור בצוואה בתנאי שהיורשים על פי 

הצוואה המציאו לחברה עותק של צו קיום הצוואה 

שניתן על ידי רשם לענייני ירושה או בית משפט או 

בית דין מוסמך בישראל, כשהוא מאושר על ידי 

הרשות שנתנה את הצו או על ידי עורך דין כנכון 

 ומתאים למקור.

ניתן צו ירושה על עזבונו של עמית שנפטר, תחלק  12.8.2

החברה את נכסי העמית בקרן ליורשים שנקבעו בצו 

הירושה בהתאם לחלקים להם הם זכאים על פי דין 

ומצא לחברה עותק כמפורט בצו הירושה ובלבד שה
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מספר   מס"ד
סעיף 

  בתקנון 

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

השלכות השינוי על 
  )6הנספח האקטוארי (

של צו הירושה שניתן על ידי רשם לענייני ירושה או 

בית משפט או בית דין מוסמך בישראל כשהוא 

מאושר על ידי הרשות שנתנה את הצו או על ידי 

 עורך דין כנכון ומתאים למקור.

 מות מוטב

נפטר מוטב לפני מות העמית ולא ניתנה הוראת העמית מה  12.9

ו בחלקו יורשי המוטב בהתאם לצו יעשה בחלקו של המוטב, יזכ

קיום צוואה או צו ירושה שניתן על ידי רשם לענייני ירושה או 

בית משפט או בית דין מוסמך בישראל כשהוא מאושר על ידי 

הרשות שנתנה את הצו או על ידי עורך דין כנכון ומתאים 

למקור. בהעדר יורשים למוטב שנפטר, יחולקו נכסי העמית בין 

תרים בהתאם לחלקם היחסי. בהעדר מוטבים המוטבים הנו

נוספים, ייחשב הדבר כאילו לא ניתנה הוראת מוטבים וינהגו 

 לעיל. 12.8לפי הוראות סעיף 

מת מוטב לאחר מות עמית ולפני שהועברו הכספים לזכותו,  12.10

ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו של המוטב שנפטר, 

ום צוואה או צו ירושה יזכו בחלקו יורשי המוטב בהתאם לצו קי

שניתן על ידי רשם לענייני ירושה או בית משפט או בית דין 

מוסמך בישראל כשהוא מאושר על ידי הרשות שנתנה את הצו 

או על ידי עורך דין כנכון ומתאים למקור. בהעדר יורשים למוטב 

שנפטר, יחולקו נכסי העמית בין המוטבים הנותרים בהתאם 
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מספר   מס"ד
סעיף 

  בתקנון 

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

השלכות השינוי על 
  )6הנספח האקטוארי (

טבים נוספים, ייחשב הדבר כאילו לא לחלקם היחסי. בהעדר מו

 לעיל.   12.8ניתנה הוראת מוטבים וינהגו לפי הוראות סעיף 

  .               "לחשבון עמית שנפטר לא תותרנה הפקדות נוספות 12.11

הקרן מעת לעת נותנת הלוואות    .לאפשרות הקרן ליתן הלוואות לעמיתיהביחס  הוספת התייחסות  18 .10

לעמיתיה בהתאם להסדר התחיקתי. 

מטרת התקנון הוא ליידע את העמית 

בדבר חובותיו וזכויותיו ולפיכך ישנה 

חשיבות בהוספת התייחסות לעניין מתן 

  הלוואות לעמיתי הקרן לתקנונה. 

לא צפויות השלכות על זכויות 

  העמיתים.

  אין רלוונטיות
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