
 הודעה על שינוי תקנון 

; תקנון המסלול המקוצר, תקנון קופה; תקנון קופה, המסלול הרגיל

 חברהה

מתכבדת  עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ" )להלן: "החברה"(

 במשרד והחיסכון הביטוח,ההון שוק על הממונה נתן 11/610/60/ ביום להודיע כי

 .והחברה הקופה ןתקנו לשינוי אישורו את האוצר

קופת קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים השינויים בתקנון  להלן עיקרי

 :0/60בינואר  1כפי שנכנסו לתוקפם ביום  במכללות ובסמינרים, המסלול הרגיל 

 הסיבה לשינוי מהות השינוי סעיף בתקנון מס"ד

  הגדרות -6 .6

 

הוספת קופת גמל 

מסלולית להגדרת 

 הקופה. 

פתיחת מסלול השקעה  

 נוסף

נוספה הגדרה חדשה  .0

 .למסלול השקעה

בעקבות פתיחת מסלול 

 השקעה חדש. 

שינוי בהגדרת "עובד  .3

הוראה", כך שהוסרה 

 הגבלת הגיל. 

העברת סיפא ההגדרה 

 לסעיף הצטרפות לקופה. 

מדיניות  -3 .0

ההשקעה של 

 הקופה.

נוספו  3תחת סעיף 

סעיפים המפרטים את 

לולי ההשקעה מס

שינוהלו בקופה, תוך דגש 

על מסלול אג"ח ועל 

 התנאים להצטרפות אליו.

פתיחת מסלול אג"ח עבור 

 העמיתים. 

הצטרפות  -א'0 .5

 לקופה.

שינוי בסעיף, כך שיכיל 

גבול עליון להצטרפות 

 לקופה. 

בהתאם להנחיית משרד 

האוצר וכדי למנוע סתירה 

קנון הקופה תפנימית מול 

וצר, אליו במסלול המק

רשאים להצטרף עמיתים 

 .  55לאחר הגיעם לגיל 

העברה  -5 .1

אוטומטית של 

עמיתים למסלול 

 המקוצר )חדש(. 

חידוש בהעברה 

רופו של יאוטומטית וצ

עמית למסלול המקוצר 

 . 55בהגיעו לגיל 

להיטיב עם העמיתים 

וטומטית ולאפשר העברה א

למסלול המקוצר בסיום 

שנים כברירת  1מחזור של 

מחדל, ובהתאם לבקשת 

עמית ומבעוד מועד בסיום 



 

  

שנים, ולא  8או  7מחזור של 

לאפשר העברה אוטומטית 

למסלול המקוצר עם סיום 

שנות חסכון כברירת  8של 

 מחדל. 

השתלמות,  -60 .7
מענק השתלמות, 
 החזר שכר לימוד. 

עמית "  -הסרת סעיף ו'

יוכל לצאת לשנת 

השתלמות שלמה נוספת 

בתנאים האמורים לעיל, 

לאחר שיחלפו לפחות 

שתי שנות לימודים 

שלמות מהמועד שבו 

נסתיימה שנת 

 ."ההשתלמות הקודמת

להיטיב עם העמיתים, 

הוסרה מגבלת יציאה לשנת 

גם השתלמות רציפה נוספת 

במהלך השנתיים מהמועד בו 

 . סיים השתלמות קודמת

תקנון מסלול  . 8
מקוצר: סעיפים 

 )ה(0)ג(; 0

תיקון טעויות סופר 

בהפניות לסעיפים 

 הרלוונטיים

תיקון טעויות סופר קלות כדי 

להבטיח את זכויות העמיתים 

 במסלול המקוצר.

 - 6תקנון חברה:  .9
 הגדרות

הוספת המילה 

"מסלולית" להגדרת 

 הקרן

 פתיחת מסלול השקעה נוסף

 - 6תקנון חברה:  ./6
 גדרותה

נוספה הגדרה חדשה 

 למסלול השקעה.

בעקבות פתיחת מסלול 

 השקעה חדש. 

תקנון חברה:  .66
 00הוספת סעיף 

 חדש

הוספת סעיף פטור 

 ברהחה  במסגרתו

רשאית לפטור, מראש, 

נושא משרה בה 

מאחריותו, כולה או 

מקצתה, בשל נזק עקב 

ובת הזהירות חהפרת 

 .כלפיה

ההוראות בעניין זה הורחבו 

 6999-ק החברות, תשנ"טבחו

ובחוק הפיקוח על שירותים 

התשמ"א,  -פיננסיים )ביטוח(

ולכן קם צורך לעדכן 

 .בהתאם את תקנון החברה

 

תקנון החברה:  .60
 05עדכון סעיף 

 עדכון סעיפי שיפוי וביטוח

תקנון החברה:  .63
 01עדכון סעיף 

עדכון סעיף שיפוי נושא 

 משרה


