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 :פירושים .1

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

 דירקטוריון החברה המנהלת; -  דירקטוריון 

 

-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה -  ההסדר התחיקתי

פקודת מס הכנסה , ותקנות מכוחו "(גמל קופות חוק)" 2005

)נוסח חדש(, תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  ,1964 –גמל( התשכ"ד 

 תקנות)" 2014-"דהתשעל(, )קופות גמל()תשלומים לקופת גמ

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות  ,"(תשלומים

חוק, וכל , 2013-תשע"גהגמל()כיסויים ביטוחיים בקופות גמל(, 

תקנות, צווים והוראות אחרים, העשויים לחול על פעולותיה של 

 הקרן, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.החברה ו/או 

 

אשר הוסמכה לבדוק את נושאי ההשתלמות והשימוש  הועדה -  הועדה המקצועית

בכספים שמשך עמית מהקרן לצורך השתלמות ולדאוג לרמה 

      נאותה של השתלמויות;

 

 החברה החברה/

 .מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ -  המנהלת 

 

 כהגדרתו בחוק קופות גמל. הממונה

 

 ."מגדל השתלמות" - הקרן 

 

 כמשמעו בפקודת מס הכנסה. -  שיתופי מושב חבר
 

 ;תקנון זהחשבונות הקרן בהם יופקדו כספי העמיתים לפי  -  חשבון / חשבונות

 
המתמחים  גיל לפי בתקנון זה, כל אחד מבין מסלולי ההשקעה  -              מסלול השקעה

, מסלולי ההשקעה המתמחים והמסלולים באוכלוסיית יעד
 בתקנון זה.  9הכלליים, כמפורט בסעיף 

 

 

אפיק השקעה לכספי העמיתים המאופיין מסלול מתמחה ב -  מתמחה מסלול השקעה
 ;הקרן במגבלות השקעה שנקבעו בתקנון

 
 

 כמשמעו בהסדר התחיקתי; -   מעסיקמעביד 

 

 כמשמעה בהסדר התחיקתי; -    משכורת
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:אחרות מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן  :מעוצב  
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'נק :גופן 12   :מעוצב  

',נק גופן עבור עברית :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12   ושפות 

,מודגש גופן עבור ',נק  :גופן 12   :מעוצב  
',נק מודגש :אחרות 12   עברית ושפות 

',נק גופן עבור עברית :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12   ושפות 

'נק :גופן 12   :מעוצב  

',נק גופן עבור עברית :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12   ושפות 

'נק :גופן 12   :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש ושפות 

,מ''ס שורה :לפני  0   :כניסה  :מעוצב  
מ''ס :ראשונה  0  



 

מי שימונה או ימונו על ידי עמית חבר קיבוץ, במועד  -   הקיבוץ נציג  
ההצטרפות לקרן, כנציג הקיבוץ לצורך מתן הוראות לקרן 

 יבוץ.בשמו של עמית חבר קיבוץ, הנמנה עם חברי אותו ק
 

 כמשמעו בהסדר התחיקתי; -    עובד

 

 קיבוץ,  ,עמית
 בהסדר התחיקתי; םכמשמע -    מושב שיתופי

 
אשר במועד הצטרפותו לקרן הינו חבר קיבוץ. חבר  עמית - קיבוץ חבר עמית          

)א( לפקודת מס הכנסה )נוסח 54חבר כהגדרתו בסעיף  –קיבוץ 
שנים  21לאו לו חדש( ובלבד שמתקיימים לגביו תנאים אלה: מ

שנים בשנת המס; לא משולמים עבורו  70וטרם מלאו לו 
לסכומים המשולמים ע"י כספים לקרן השתלמות מעבר 

הקיבוץ ובשיעורים שנקבעו; עובד בקיבוץ או מטעמו באופן 
 סדיר וקבוע.

 
 כמשמעו בהסדר התחיקתי;  -  עמית עצמאי

 
 כמשמעו בהסדר התחיקתי; -   עמית שכיר

 

ח )א( לפקודת מס הכנסה )נוס54"קיבוץ" כמשמעותו בסעיף  -  קיבוץ
 כספים לקרן עבור חבריו. חדש(המשלם

 
 קרן השתלמות 

המנהלת מספר מסלולי השקעה ואשר על פי  קרן השתלמות -  מסלולית
תקנונה העמית בה רשאי לבחור מתוכם את מסלולי ההשקעה 

 שבהם יושקעו כספיו;
 

 

כל הכספים שהתקבלו  בקרן מתשלומים של עמית שכיר או  -  תקבולים

מתשלומיו של מעבידו לזכותו או מתשלומים של עמית עצמאי 

 בהתאם להסדר התחיקתי;

 

 

 
אלא אם  ,לשון זכר כולל לשון נקבה ולהפךוכל האמור בתקנון זה בלשון יחיד לשון רבים במשמע ולהפך 

 .זה נקבע במפורש אחרת בגוף תקנון
 

  הפלייה איסור .2
 .על פי תקנון זהבקרן לא תהיה הפלייה בין הזכויות המוקנות לעמיתים במסגרת ניהול נכסי הקרן, 

 
 

 טרפות כעמית לקרןצה .3
 

 ית בקרן הינו כל מי שעונה על התנאים המפורטים להלן:מע 3.1
 

'נק :גופן 12   :מעוצב  



מולאו כל הפרטים ויצורפו יבקשת הצטרפות על גבי טופס מתאים בו  לחברה המנהלתיש גה 3.1.1
 טופס"", ההצטרפות בקשת)" כל המסמכים, ההצהרות והחתימות שתדרוש הקרן

 "(.ההצטרפות
 שת ההצטרפות אושרה על ידי  החברה המנהלת.  קב 3.1.2

 
 .בקרן לחשבונו אחת כספים הפקדת לפחות בוצעה 3.1.3

 
וזאת על פי  כעמית לקבלוהחברה המנהלת רשאית לאשר הצטרפותו של עמית או לסרב  3.1.4

 שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין.
 

 : מעסיקמעבידהצטרפות באמצעות  3.2
 . מעסיקו מעבידו, הקרן תהיה רשאית לצרף עמית באמצעות לעיל 3.1מבלי לפגוע באמור בס"ק 

 
  והכל בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

 
מיופה כח של נציג הקיבוץ שהנו קרן רשאית לצרף קבוצת עמיתים חברי קיבוץ אשר תיוצג על ידי ה 3.3

  .קבלת תשלומים מן הקרןלענין ותשלומים לקרן לעניין העברת חברי קיבוץ העמיתים 
 .זהלכל עמית בקבוצה ינוהל חשבון אישי על פי תקנון 

 
 

 לאחר שעבודן או עמית זכויות העברת איסור .4
עמית לא יהיה רשאי להעביר או לשעבד זכויותיו בחשבון לאחר, אלא בכפוף להסדר התחיקתי, כפי 

 שיהיה מעת לעת.
 

 כספים לקרן הפקדות .5
החברה המנהלת תקבל תקבולים מהעמיתים או לזכותם ותחזיק ותנהל את חשבונות העמיתים במסגרת 

, לרבות תקבולים של עמיתים שכירים, עצמאיים, חברי קיבוץ ועמיתים אחרים קרןעל פי הוראות ה קרןה
 קתי.יבהתאם להסדר התח

 

 ומעסיקומעבידעמית שכיר  הפקדות 1.5

בדרך  בקרןהמעסיק יועברו לזכות חשבונו של העמית  תשלומיהעובד, מרכיב  תשלומימרכיב  .5.1.1
 ."(ההפקדות סכומי)" של תשלומים חודשיים רצופים ממשכורתו של העמית

חייבים בהפקדה חודשית לקרן, אשר תהיה מורכבת מסכום שינוכה ע"י  ויהיעמית ומעבידו  .5.1.1
סכומי המעביד ממשכורתו של העמית ומסכום שיופקד עבורו ע"י המעביד )להלן:" 

  "(.ההפקדות

אליו  קרן חשבוןהעובד, ישולמו לאותו  תשלומיכל תשלומי העמית השכיר ששולמו למרכיב  .5.1.2
 הופקד שבשלו מהמשכורת חלק אותובשל  המעסיק תשלומישילם המעסיק את מרכיב 

 .המעסיק תשלומי מרכיב

המעסיק לפי  תשלומירכיב מתשלומים בהתאם לתקנות תשלומים, בשל  לקרןמעסיק יפקיד  .5.1.3
 המוקדם מבין:

 שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד. .5.1.3.1

 לעובד.חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את המשכורת  .5.1.3.2

  
 האמור במועד, תשלומים לתקנות בהתאםשכיר -עמית של םתקבל תשלומי המנהלת החברה .5.1.4

-לעיל; התשלומים ייגבו באמצעות המעסיק אשר ינכה אותם ממשכורת העמית  5.1.3 בסעיף
 השכיר בעת תשלומה.

למוסדר בינו  שיעוריהם של סכומי ההפקדות )לגבי עובד(, יהיו בהתאם למוסכם או .5.1.2.5.1.5
 ובכפוף להסדר התחיקתי. מעסיקוידו מעבלבין 

 
ממשכורתו של  מעסיקמעביד הפקדות בגין עמיתים  שכירים, כולל הסכום שנוכה ע"י ה .5.1.6

 ובהתאם למועדים שנקבעו בהסדר התחיקתי.העובד, יתקבלו במזומנים בלבד 
  

5.1.3.  
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'נק :גופן 12   :מעוצב  

,מ''ס  ללא :לפני  50.3   :כניסה  :מעוצב  
תבליטים או מספור

',נק גופן עבור עברית :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12   ושפות 

',נק גופן עבור עברית :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12   ושפות 
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:אחרי  ,שמאל  ,רשימה  פיסקת  :מעוצב  
,מ''ס  ללא תבליטים או מספור   0

lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  

:מעוצב ללא תבליטים או מספור  



 המעסיקהמעביד בהפקדות איחור 5.2
 

ריבית פיגורים,  לקרן, ישלם 32.5.1במועד הקבוע בסעיף  לקרןהפקיד מעסיק תשלומים בעד עובד  לא 
בחודש העוקב  16שמתחילה ביום  התקופהקרןתהלרבות ריבית שנצטברה בשל חוב ריבית, בעד 

 כאמור ריביתלחודש העבודה שבעדו נדרשה הפקדת התשלומים, ומסתיימת במועד התשלום בפועל; 
 החשב שמפרסם הבנקאית מהמערכת כספים בהעברת איחור בשל הפיגורים ריבית בשיעור תהיה
 לאהחברה המנהלת תפעל לגביית תשלומי הריבית כאמור. .לזמן מזמן ישראל מדינת של הכללי

כאמור לעיל, ישלים את ההפקדות בצירוף ריבית על פי ההסדר  את סכומי ההפקדותמעביד הפקיד ה
  .בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי הכלהתחיקתי או בצירוף רווחי הקרן לתקופת הפיגור, 

 
 עצמאי עמית הפקדות 1.5

 
 במועדים תשלומים בתקנות המפורטות בדרכיםעצמאי -עמית תשלומי תקבל מנהלת חברה

בהתאם ובכפוף  עמית עצמאיהמנהלת תקבל תשלומי  החברה.התחיקתי ההסדר בהוראות הקבועים
  להוראות ההסדר התחיקתי.

 
 קיבוץ חבר עמית 1.5

 
הפקדותיו של עמית חבר קיבוץ ישולמו ע"י הקיבוץ מתוך הכנסותיו, לחשבונו של העמית, המתנהל 

 הוראות ההסדר התחיקתי.ל בכפוףבהתאם לקבוע בתקנון זה ו הכל על שמו של העמית חבר הקיבוץ
 

 העמיתים חשבונות ניהול .6
חשבון נפרד, ובו תרשום את תקבולי העמית ואת הסכומים בקרן תנהל עבור כל עמית  החברה המנהלת

חשבון בקרן תנהל עבור כל עמית  החברה המנהלת ששולמו לו מהחשבון שלו, בהתאם להסדר התחיקתי. 
 . בהתאם לכספים שנזקפו לזכותו ולחובתו  בניכוי דמי ניהול

 
 הקרן השקעות .7

 בנפרד מרכושה. הקרןהמנהלת תחזיק ותנהל את נכסי  החברה .7.1

כפי שנקבעה בתקנון  קרןבהתאם למדיניות ההשקעות של ה הקרן כספיהמנהלת תשקיע את  החברה .7.2
דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות ובכפוף לתקנות ההשקעה; לעניין זה, יראו כל מסלול  בידיזה 

 נפרדת. קרן היה כאילו בקרןהשקעה 

לשנות את הרכב הנכסים בכל אחד  בכל עת ועל פי שיקול דעתה רשאית תהיה המנהלת החברה .7.3
או לסגור מסלולי  בקרןמסלולי השקעה  להוסיףאו   שלהלן 9ממסלולי ההשקעה המפורטים  בסעיף 

ממונה הבמידה ואין במסלול חשבונות של עמיתים או נכסים מנוהלים, ובאישור  בקרןהשקעה 
 .בלבד

הכספים בקרן בהתאם למדיניות ההשקעות של כל מסלול השקעה החברה המנהלת תשקיע את  .7.1
ידי דירקטוריון החברה על להלן, כפי שנקבעה בגין מסלול השקעה בקרן ש 9בקרן, כמפורט בסעיף 

 וועדת ההשקעות ובכפוף להסדר התחיקתי.

המגבלות והמסגרות על פי הוראות ההסדר התחיקתי החלות על הקרן והחברה המנהלת לעניין  .7.2
 וע השקעות, יחולו על כל מסלול השקעה בנפרד ועל כל המסלולים ביחד.ביצ

החברה המנהלת תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה, לשנות את הרכב הנכסים בכל אחד  .7.3
, או להוסיף מסלולי השקעה נוספים אשר הרכבם שלהלן 9בסעיף  ממסלולי ההשקעה המפורטים 

 אישורים הנדרשים כפי ההסדר התחיקתי.בכפוף להוראות ול והכליפורט בתקנון 
 כאמור הקרן נכסי של ערכם מחישוב שיתקבלו כפי, עסקים יום מדי בקרן הנצברים הרווחים .7.4

להלן, ייזקפו לזכות העמיתים בקרן לפי  21, ולאחר ניכוי הסכומים כאמור בסעיף התחיקתי בהסדר
 להוראות ההסדר התחיקתי. בכפוף והכלחלקם היחסי בנכסי הקרן, 

 בהתאם, נפרדת קרן היה כאילו, בנפרד מסלול לכל המנהלת החברה ידי על תחושב התשואה .7.5
 .התחיקתי ההסדר להוראות

פרד, אולם, נות ערך, תבוצענה עבור כל מסלול בכל פעולות השקעה, קניה ומכירה של נייר .7.6.7.4
בהוראות מרוכזות. הוראות מרוכזות יבוצעו במתכונת  קרןהניתן יהיה לבצע עסקאות עבור עמיתי 

 –שנקבעה למנהלי תיקים בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול  תיקי השקעות, התשנ"ה 
1995  . 
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 ונכסים  יתרות שערוך .8
 ייקבע בהתאם להסדר התחיקתי. קרןהחלקו של כל עמית בחשבונות  .8.1
 יחושב לפי הקבוע בהסדר התחיקתי. קרןהערכם של נכסי  .8.2

 
 :בקרן השקעה מסלולי .9

  ומסלולי השקעה  ,, מסלולי השקעה מתמחים לפי אוכלוסיית יעדיםיכלל השקעה מסלוליבקרן ינוהלו  
 :מתמחים אחרים והכל כמפורט להלן 
 :מסלולי השקעה כללייםלהלן המפורטים ההשקעה מסלולי ינוהלו בקרן .9.1

 5.5.2056לעמיתים חדשים החל מיום סגורים המסלולים כלליים   .9.1.1

  
במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל השקעה אשר תחליט עליה  - כללי מסלולמגדל השתלמות  

ול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי  והכ
 כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.

 מנכסי %30 לפחות יושקעו זה במסלול - מניות %50כללי לפחות ביג  מסלול .9.1.1.1
, בנאמנות משותפות להשקעות בחוק כמשמעותה, בבורסה הנסחרות, במניות המסלול

 החברה עליה תחליט אשר השקעה בכל יושקעו המסלול נכסי ויתרת, 1994 – ד"התשנ
 ההסדר להוראות בכפוף והכול,  הבלעדי דעתה שיקול פי על, לעת מעת, המנהלת

 .שתהיינה בתוקף מעת לעתכפי  התחיקתי

  

 :להצטרפות עמיתים חדשים יםהפתוח יםכללי יםמסלול .9.1.2

  

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים  - כללי מסלולמגדל השתלמות  .9.1.2.1
 בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

 בכפוף, שונים במדדים יושקעו המסלול נכסי -כללי-פאסיבי מסלולהשתלמות  מגדל .9.1.2.2
 .ההשקעות ועדת של דעתה לשיקול ובכפוף, הדין להוראות

יו הוא וככל שלא ציין העמית מסלול השקעה אל ,לקרן של עמית בעת הצטרפותו .9.1.2.3
(, ____579 .ה.מ)אל המסלול הכללי  להצטרף מעונייןכ העמית ב, ייחשמעוניין להצטרף

בו  כי עד למועד ,יודגשו .בחברה הוראה אחרת של העמית התקבלהזאת כל עוד לא ו
בגין אותו עמית יופקדו  רןכל הכספים אשר יתקבלו בק תתקבל הודעה אחרת של העמית,

 .("המחדל ברירת מסלול") הכללימסלול הויושקעו במסגרת 
  

  
 :מסלולי השקעה מתמחים לפי אוכלוסיית יעד .9.2

  
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף  ומטה 10מגדל השתלמות לבני  .9.1.1.9.2.1

הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי להוראות הדין. 
 .מסלולבהעמיתים 

העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות  נכסי - 60 עד 10 לבני השתלמות מגדל .9.2.2
קול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי הנכסים יושקעו על פי שיהדין. 

 .מסלולבהעמיתים 
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות  - ומעלה 60 לבני השתלמות מגדל .9.2.3

הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי הדין. 
 .מסלולבהעמיתים 

  
  

  –זה  לעניין .9.2.4
במועד בדיקת הגיל טרם ש מסלול המיועד לעמיתיםמשמע  – "ומטה 10בני להשתלמות  מגדל"

  ". הםשנים מתאריך הלידה של 50חלפו 
 מסלול המיועד לעמיתים שבמועד בדיקת הגיל חלפו משמע – "60עד  10"מגדל השתלמות לבני 

 שנים מתאריך זה.  60אך טרם חלפו שנים מתאריך הלידה שלהם  50 לפחות
חלפו  במועד בדיקת הגילמסלול המיועד לעמיתים שמשמע  – "ומעלה 60בני מגדל השתלמות ל"

 .הםשנים מתאריך הלידה של 60לפחות 
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 9.2.1מבין מסלולי אוכלוסיית היעד )המפורטים בסעיפים עמית המבקש להצטרף למסלול  .9.2.5
על פי שיוך אוטומטי לגילו, יעביר לחברה בקשה בכתב להצטרף למסלול ( לעיל 9.2.3עד 

 עם שיוך אוטומטי לגילו.  התואם את גילו השקעות 

שיוך אוטומטי לגילו,  עםמבין מסלולי אוכלוסיית היעד כאמור לחסוך במסלול  בחרעמית ש .9.2.6
, העת באותה לגילו המתאים אחרלאוכלוסיית יעד לגיל שקיים בגינו מסלול השקעה  הגיעש

 לגילו מתאיםהאחר היעד האוכלוסיית למסלול  רבעון כל של בתחילתו לחודש בעשירי ישויך
 יחול, עסקים יום אינו העשירי והיום היה ."(גיל פי על אוטומטישיוך  מנגנון" להלן:)

  . מכן לאחר העוקב העסקים ביוםלמסלול האחר כאמור  המעבר

מבין מסלולי אוכלוסיית השקעה בזאת כי במקרה ועמית בחר להצטרף למסלול  מובהר .9.2.7
תראה אותו החברה כמי שבחר שלא  ,אזי ללא בחירה במנגנון שיוך אוטומטי על פי גילהיעד 

ועד  רןוזאת במשך כל תקופת חסכונו בק המותאם לגילוהשקעה  במסלוללנהל את כספיו 
 .גנון השיוך האוטומטי על פי גילולא יחול עליו מנ שיודיע לחברה אחרת

 במנגנון בחרקודם לפטירתו שבו נודע לחברה על פטירתו של עמית  במועדכי , מובהרעוד  .9.2.8
בחר העמית שלא  וכאילהעמית הנפטר  שלהחברה בנכסיו  תנהג ,על פי גיל אוטומטי שיוך
 במסלול יישארוכספיו והמותאם לגילו לאוכלוסיית יעד את כספיו במסלול השקעה  לנהל

לא אלה ו העמית של פטירתושבו נודע לחברה על  למועד נכון נוהלו בו האחרוןהשקעה ה
 .נפטראת גילו של העמית לולא  התואםאוכלוסיית יעד  יועברו למסלול

יהיו חשופים לנכסים לעיל  המפורטיםאוכלוסיית היעד  השקעות במסלולי העמיתים נכסי .9.2.9
, ההשקעות ועדת של דעתה שיקול פי על יושקעו הנכסיםשונים בכפוף להוראות הדין. 

 . מסלול בכל העמיתים בגילאי, היתר בין, בהתחשב
 

  אחרים: השקעה מתמחים מסלולי .9.3
 

 מסלול כל של ההשקעה מדיניות אשר, האחריםהבאיםהמתמחים  ההשקעה מסלולי ינוהלו בקרן
 :"(מתמחה השקעה מסלול)להלן ייקרא כל אחד מהם: " כדלקמן הנה

  
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים פיננסים  - קצרטווח שקלי  מסלולמגדל השתלמות  .9.3.1

הבאים שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות ואג"ח שקליות. החשיפה 
מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו  %120ולא יעלה על  %75תהיה בשיעור שלא יפחת מ 

יים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך הח
לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות 

פקדונות  :נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודיםאו בקרנות השקעה. 
ושאינן סחירות, שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות 

נכסי המסלול יהיו  .מנכסי המסלול %120ולא יעלה על  %75-בשיעור חשיפה שלא יפחת מ
חשיפה . חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה

לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות 
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של  .האו בקרנות השקע

 .ועדת ההשקעות

מנכסי המסלול יושקעו בנכסים שקליים שמשך החיים  75%לפחות זה  במסלול .9.1.2
הממוצע שלהם הנו עד שנה אחת לרבות,  פיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיים קצרי מועד 

עולה על שנה אחת, ויתרת נכסי המסלול יושקעו  )מק"מ(, ובאג"ח שקלי שטווח פדיונו אינו
בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

 . כפי שתהיינה בתוקף מעת לעתוהכול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי 

 חשופים יהיו המסלול נכסי - ישראלי  אג"ח ממשלתי מסלולמגדל השתלמות  .9.1.3.9.3.2
 מנכסי 120% על יעלה ולא 75%-מ יפחת שלא חשיפה בשיעור ישראל ממשלת של ח"לאג

, סל בתעודות, בנגזרים, במישרין השקעה באמצעות תושג כאמור לנכסים.  חשיפה המסלול
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף . השקעה בקרנות או נאמנות בקרנות

 .לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

9.1.4.  

מנכסי המסלול יושקעו בנכסים  75%זה, לפחות  במסלול - מדד צמוד מסלול .9.1.5
פיננסיים ובמכשירים פיננסיים הצמודים למדד המחירים לצרכן, כפי שמפורסם על ידי 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט 

הכול בכפוף להוראות עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  ו
 .   לעת מעתבתוקף  שתהיינה כפיההסדר התחיקתי 

,מ''ס :לפני  72.1   :כניסה  ,רגיל  :מעוצב  
,מ''ס :אחרי  -57.1   ,מ''ס  :תלויה  83.1  

,סגנון הוסף רווחים בין פיסקאות מאותו 
:רמה 3  + סגנון מדורג ממוספר + 

:מ 1  + :מספור 1, 2, 3, … + התחל 
מ''ס + :ב  72.1   :יישור לימין + מיושר 

מ''ס :ב  61.2   כניסה 

 12 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,מודגש גופן עבור עברית ושפות ',נק 

:אחרות מודגש

,תחתון גופן ,מודגש קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עבור עברית ושפות 

:לפני  ,מ''ס רווח  :אחרי  -57.1   :מעוצב  
',נק מדורג ממוספר + :אחרי  0   ',נק    0

:מספור 1, 2, 3, … + :רמה 2  + סגנון 
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  התחל 

מ''ס :ב  4.1   מ''ס + כניסה    36.0

,תחתון גופן ,מודגש קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עבור עברית ושפות 

,תחתון גופן ,מודגש קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עבור עברית ושפות 

:אחרי  ,מ''ס  :לפני  4.1   :כניסה  :מעוצב  
:אחרי  0 ',נק  :לפני  0   ,מ''ס רווח    57.1-

'נק  

:אחרי  ,מ''ס  :לפני  4.1   :כניסה  :מעוצב  
:אחרי  0 ',נק  :לפני  0   ,מ''ס רווח    57.1-

'נק  

,מודגש גופן עבור :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

,מ''ס  ללא :לפני  56.2   :כניסה  :מעוצב  
תבליטים או מספור

מ''ס :תלויה  57.1   :כניסה  :מעוצב  

,מ''ס  ללא :לפני  56.2   :כניסה  :מעוצב  
תבליטים או מספור

'נק :גופן 12   :מעוצב  

,מ''ס  ללא :לפני  56.2   :כניסה  :מעוצב  
תבליטים או מספור



 שהונפקו בחו"ל לנכסים חשופיםהמסלול יהיו  נכסי - חו"ל מסלולמגדל השתלמות  .9.1.6.9.3.3
ולא  75%-מ יפחתשלא  חשיפה בשיעור ,ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד"לרבות מניות, אג

, במישרין השקעה באמצעות תושג כאמור לנכסיםחשיפה  מנכסי המסלול. 120%יעלה על 
יתרת הנכסים תושקע בכפוף  .השקעה בקרנות או נאמנות בקרנות, סל בתעודות, בנגזרים

 .להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

 בארץ ובחו"ל, למניות חשופים יהיו המסלול נכסי - מנייתי מניות מסלולמגדל השתלמות  .9.3.4
 מנכסי %120 על יעלה ולא %75-מ יפחת שלא חשיפה בשיעור תהיה החשיפה. בלבד

, סל בתעודות, בנגזרים, במישרין השקעה באמצעות תושג כאמור לנכסים חשיפה. המסלול
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף  .השקעה בקרנות או נאמנות בקרנות

 .לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות
מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך הניתנים  75%זה יושקעו לפחות  במסלול 

להמרה למניות, הנסחרים בבורסה, כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות 
, ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה 1994 –התשנ"ד 

להוראות ההסדר התחיקתי המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  והכול בכפוף 
 כפי שתהיינה  בתוקף מעת לעת.

9.1.7.  
בארץ  הבאים לנכסים חשופים יהיו המסלול נכסי - אג"ח מסלולהשתלמות  מגדל .9.1.8.9.3.5

 ח"אג, סחירות שאינן הלוואות, מסחריים ע"ני   ,סחירות ושאינן סחירות ח"אג: ובחו"ל
 %120 על יעלה ולא %75-מ יפחת שלא חשיפה בשיעור תהיה. החשיפה ופקדונות להמרה
, בנגזרים, במישרין השקעה באמצעות תושג כאמור לנכסים חשיפה .המסלול מנכסי

יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות  .השקעה בקרנות או נאמנות בקרנות, סל בתעודות
מנכסיה  75%לפחות  יושקעוזה  במסלול.תה של ועדת ההשקעותהדין, ובכפוף לשיקול דע

נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה  ויתרתבמסלול באגרות חוב שונות, 
והכול בכפוף להוראות ההסדר , החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי

 יושקעוזה לא  מסלול נכסילעיל,  מורלמרות הא. מעת לעתבתוקף  שתהיינההתחיקתי כפי 
 .חוב מהסדרי הנובעיםבמקרים  למעט, ו/או באופציות למניות במניות

מנכסיה במסלול באפיקים מט"חים שונים,  75%זה יושקעו לפחות  במסלול -מט"ח  מסלול .1.1.1
ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על 

בתוקף  כפי שתהיינהוהכול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי , פי שיקול דעתה הבלעדי
 .מעת לעת

 המסלול מנכסי 30% לפחות יושקעו זה במסלול - מניות 50%לפחות  כלליביג  מסלול .9.1.9
 – ד"התשנ, בנאמנות משותפות להשקעות בחוק כמשמעותה, בבורסה הנסחרות, במניות

 מעת, המנהלת החברה עליה תחליט אשר השקעה בכל יושקעו המסלול נכסי ויתרת, 1994
כפי שתהיינה  התחיקתי ההסדר להוראות בכפוף והכול,  הבלעדי דעתה שיקול פי על, לעת

 .בתוקף מעת לעת
 

מנכסי  %10זה יושקעו  עד  במסלול -מניות %50עד  אג"חכללי  מסלולהשתלמות מגדל  .9.3.6
המסלול במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות, הנסחרים בבורסה, כמשמעותה 

, ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל 1994 –"ד התשנבחוק להשקעות משותפות בנאמנות 
 והכל, השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי

במסלול זה נכסי  .אות ההסדר התחיקתי כפי שתהיינה  בתוקף מעת לעתבכפוף להור
המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, 

 שלא בשיעור תהיה"ח אג לנכסי החשיפה. ופקדונותהלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה 
 שלא בשיעור תהיה למניות חשיפה. המסלול מנכסי %120%100 על יעלה ולא %75 מ יפחת
חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה . המסלול מנכסי %10 על יעלה

. בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה ,במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל
 וועדת של דעתה שיקול פי על תהיה מניות ואינם"ח אג נכסי שאינם לנכסים חשיפה

 .דין לכל ובכפוף ההשקעות
 

1.1.2.  

 שונים מסוגים לנכסים חשופים יהיו המסלול נכסי - הלכהכ מסלולמגדל השתלמות  9.2.7 .1.1.3
 תהיינה במסלול ההשקעות. בלבד היהודית ההלכה לכללי ובכפוף הדין להוראות בכפוף

 לפעול חייבת תהיה המנהלת והחברה ההשקעות ועדת של הבלעדית ובאחריותה בסמכותה
 בו שההשקעות בכך מוגבלת במסלול התשואה השאת. זה במסלול העמיתים פי על בנאמנות

המסלול יושקעו לפי שיקול דעת הנהלת החברה  כספי. היהודית ההלכה לכללי כפופות
 ובסמכותה ואחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי

,מ''ס  ללא :לפני  56.2   :כניסה  :מעוצב  
תבליטים או מספור

',נק גופן עבור עברית :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12   ושפות 

',נק גופן עבור עברית :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12   ושפות 

',נק גופן עבור עברית :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12   ושפות 

',נק גופן עבור עברית :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12   ושפות 

:כניסה ,הצדדים  מיושר לשני  :מעוצב  
,מ''ס :תלויה  83.1   ,מ''ס  :לפני  72.1  

,מ''ס מדורג ממוספר + :אחרי  -57.1  
:מספור 1, 2, 3, … + :רמה 3  + סגנון 

:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  התחל 
,מ''ס :ב  61.2   מ''ס + כניסה    72.1

מ''ס :טאב לא ב  84.2   עצירות 

',נק גופן עבור עברית :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12   ושפות 

',נק גופן עבור עברית :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12   ושפות 

',נק גופן עבור עברית :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12   ושפות 

'נק :גופן 10   :מעוצב  

:כניסה ,הצדדים  מיושר לשני  :מעוצב  
,מ''ס :אחרי  -57.1   ,מ''ס  :לפני  56.2  

מ''ס :טאב לא ב  84.2   עצירות 

,מ''ס :לפני  72.1   :כניסה  :מעוצב  
,מ''ס מדורג ממוספר + :תלויה  83.1  
:מספור 1, 2, 3, … + :רמה 3  + סגנון 

:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  התחל 
מ''ס :ב  61.2   מ''ס + כניסה    72.1

',נק גופן עבור עברית :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12   ושפות 

'נק :גופן 12   :מעוצב  



המנהלת תפעל בנאמנות כלפי עמיתי מסלול זה, החברה  .מעת לעתבתוקף  כפי שתהיינה
ובלבד שההשקעות יבוצעו מבין סוגי הנכסים הבאים בלבד ובכפוף לכך שקיבלו הכשר 

 הלכתי:
 אג"ח של מדינת ישראל ושל מדינות חו"ל; -

 אג"ח, הלוואות ופיקדונות בבנקים ובמוסדות פיננסיים אחרים; -

 נגזרים )כגון:אופציות, חוזים עתידים וכו'(; -

תעודות סל )ובמקרה של מעבר תעודות סל לקרנות סל/קרנות מחקות והסדרתן במסחר  -
 רציף, קרנות סל/קרנות מחקות(;

 חו"ל; ETFקרנות  -

 נכסים אחרים כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר. -

  
 השאת התשואות במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות להכשר ההלכתי.   

 
 

, לאיזה מסלול/ים הוא מבקש ו/או העברת כספים אליה טרפותו לקרןעמית שלא ציין, בעת הצ .1.2
, ייחשב כאילו הורה להפקידם קרןה בחשבוןאו בגינו ידו -להפנות את הכספים המופקדים על

 של העמית התקבלה בחברה הוראה אחרת, זאת כל עוד לא (579מגדל השתלמות כללי )במסלול 
בגין אותו עמית יופקדו ויושקעו במסגרת  קרןויודגש כי עד למועד זה כל הכספים אשר יתקבלו ב

 . "(המחדל ברירת מסלול)" "כללי השתלמות   מגדל"מסלול 

 

 כספים בין מסלולי השקעה בקרן  העברת .2.10

רשאי להעביר כספים ממסלול השקעה אחד או ממספר מסלולי השקעה, למסלול השקעה קרן בעמית 
אחר, או למספר מסלולי השקעה אחרים על ידי מתן הוראה בכתב לקרן, בכפוף להוראות ההסדר 

 ולהוראות להלן: תחיקתיה

 

 קתי.יהעברת כספים ממסלול למסלול תעשה בהתאם לקבוע בהסדר התח 2.1.10.1
החברה המנהלת רשאית לדחות ביצוע הוראת העברה, כמו גם הוראת הפניית הפקדות לחשבון 
העמית למסלול השקעה, במקרה שההוראה אינה ברורה, או שחסרים בה פרטים חיוניים לביצועה. 
במקרה כזה, תודיע החברה המנהלת בהקדם האפשרי לעמית על אי ביצוע הוראתו ותבצעה במועד 

 פשרי לאחר הבהרת הפרטים הנדרשים, ובלבד שהעמית אישרר את הוראתו.המוקדם ביותר הא

 

 מהקרן כספים משיכת .3.11

לאחר סילוק הלוואות  בקרן הכספים הצבורים בחשבונו של העמית - משמעם "כספים"לעניין סעיף זה 
עמית הזכאי , או כל התחייבות אחרת של העמית לחברה המנהלת. מהקרן, אם קיבלהעמית שקיבל 
סכון, י"( או בתום תקופת החמשיכה חלקית" –לצורך השתלמות )להלן  כספים מהקרןהחלק מן  למשוך

 ינהגו בו על פי ההסדר התחיקתי.

על פי ולעמית חבר קיבוץ, לעמית, או לבאים מכוחו,  מהקרן הקרן תשלם כספים 3.1.11.1
 בקשה בכתב, באחד מאלה:

 
לכללים   בקרן, בהתאםשלוש שנות חברות למטרת השתלמות, החל מתום  3.1.1.11.1.1

 .זה 11המפורטים בסעיף 

לכל מטרה שהיא, וללא צורך באישור כלשהו, החל מתום שש שנים ממועד  3.1.2.11.1.2
פרישה, כהגדרתו בהסדר  ולגבי עמית שהגיע לגילהתשלום ראשון לקרן, 

 , החל מתום שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן.התחיקתי
 

 .לזכאים לכך - בפטירת העמית 3.1.3.11.1.3
 

ינוכה מס במקור  שאינה בהתאם להוראות הדיןמשיכת כספים מהקרן ב 3.1.4.11.1.4
בצבירה ומכל הרווחים בחשבון ולגבי  מעסיקמעביד מחלק ה -לגבי עמית שכיר

מסך כספי הצבירה, לרבות הרווחים, והכל לפי העניין  ובכפוף  -עמית עצמאי
 להסדר התחיקתי.

 

:כניסה ,הצדדים  מיושר לשני  :מעוצב  
,מ''ס :תלויה  83.1   ,מ''ס  :לפני  72.1  
:רמה 3  + סגנון מדורג ממוספר + 

:מ 1  + :מספור 1, 2, 3, … + התחל 
מ''ס + :ב  72.1   :יישור לימין + מיושר 

מ''ס :ב  61.2   כניסה 

:רמה 1  + מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:מ 1  :מספור 1, 2, 3, … + התחל  סגנון 
מ''ס + :ב  0   :יישור לימין + מיושר   +

מ''ס :ב  36.0   כניסה 

'נק :גופן 12   :מעוצב  

:רמה 2  + מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:מ 1  :מספור 1, 2, 3, … + התחל  סגנון 

מ''ס + :ב  89.1   :יישור לימין + מיושר   +
מ''ס :ב  26.2   כניסה 

,מודגש גופן עבור :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

:רמה 1  + מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:מ 1  :מספור 1, 2, 3, … + התחל  סגנון 
מ''ס + :ב  0   :יישור לימין + מיושר   +

מ''ס :ב  36.0   כניסה 

:רמה 2  + מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:מ 1  :מספור 1, 2, 3, … + התחל  סגנון 

מ''ס + :ב  82.2   :יישור לימין + מיושר   +
מ''ס :ב  19.2   כניסה 

,מ''ס  ללא :לפני  36.0   :כניסה  :מעוצב  
תבליטים או מספור

,רשימה מדורג ממוספר פיסקת  :מעוצב  
:מספור 1, 2, 3, … + :רמה 3  + סגנון   +
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  התחל 

מ''ס :ב  51.4   מ''ס + כניסה    88.2

,רשימה מדורג ממוספר פיסקת  :מעוצב  
:מספור 1, 2, 3, … + :רמה 3  + סגנון   +
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  התחל 

מ''ס :ב  51.4   מ''ס + כניסה    88.2

,רשימה מדורג ממוספר פיסקת  :מעוצב  
:מספור 1, 2, 3, … + :רמה 3  + סגנון   +
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  התחל 

מ''ס :ב  51.4   מ''ס + כניסה    88.2

,רשימה מדורג ממוספר פיסקת  :מעוצב  
:מספור 1, 2, 3, … + :רמה 3  + סגנון   +
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  התחל 

מ''ס :ב  51.4   מ''ס + כניסה    88.2



 השתלמות למטרת מהקרן כספים משיכת .4.12
על פי  מהקרן למטרת השתלמותשנצברו לטובתו כספים  למשוךעמית זכאי  .4.1.12.1

בקשה מתאימה שיגיש בכתב, בצירוף כל הטפסים הדרושים על פי הוראות ההסדר 
ובכפוף להוראות  בתקנון זה כמפורט להלן התחיקתי, באופן ובמועדים הקבועים

  .הסדר התחיקתיה
 

ות, דמי השתלמות )כהגדרתם להלן( לעמית למטרת השתלמבקשת משיכת  .4.1.1.12.2
מעבידו במקרה כאמור, יידרשו העמית ו/או   - קתייבהתאם להוראות ההסדר התח

)לפי העניין( להגיש לחברה המנהלת,  לפני מועד ההשתלמות המתוכננת, את  מעסיקו
"(, בצירוף תוכנית ההשתלמותנושא ופירוט התוכנית להשתלמות העמית )להלן: "

)אם נדרש( לתכנית ההשתלמות ולסכומים שישמשו את מעסיקמעביד אישור ה
 החברה המנהלת. לנוהלי בהתאםהעמית לצורך השתלמותו, בדרך שתקבע 

להגיש לחברה המנהלת מסמכים ו מעסיקמעבידו כן יידרשו העמית ו/או  .4.1.2.12.3
 קתי. יהדרושים על פי הוראות ההסדר התח

 
 בקשת משיכת דמי השתלמות  אישור .4.2.12.4

דמי קשה על פי הנתונים והמסמכים שצורפו לבקשה, ותאשר את הועדה המקצועית תדון בב
כי הבקשה תואמת את הכללים שנקבעו בהסדר  ההשתלמות והסכום להשתלמות לאחר ששוכנעה 

סכומים שיידרשו לכיסוי כל הוצאות ההשתלמות  של  –השתלמות" לעניין זה  ה"דמי . התחיקתי
ההשתלמות, ובלבד שסכום דמי ההשתלמות לא יעלה על הסכומים  פי תוכנית-העמית על

 קתי.ישהצטברו לזכות העמית בחשבונו בקרן, ובכפוף להוראות ההסדר התח

 
עמית המפקיד כספים לחשבון ממנו משך כספים, תיחשבנה ההפקדות לאחר  .5.12.5

משיכה כהפקדות בחשבון חדש,  למעט אם משך כספים להשתלמות בישראל 
 לעיל. 12כמפורט בסעיף 

 

 מהקרן כספים העברת .6.13
 העברת כספים מהקרן תעשה בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

 
או כל  ,מהקרן, אם קיבלהעמית העברת הכספים לקרן אחרת תיעשה לאחר סילוק הלוואות שקיבל 

 התחייבות אחרת של העמית לחברה המנהלת.

  מיוחדות הוראות .7.14

קרן ההשתלמות חברי קיבוץ אשר הצטרפו  ל לעמיתיםרק ביחס  תחולנה זה סעיף הוראות
 קתי.יוהכול בכפוף להוראות ההסדר התח ,דבלב 31.12.2011"מעוז קרן השתלמות" עד ליום 

ושמה שונה למסלול  "מגדל השתלמות"הקרן "מעוז קרן השתלמות" מוזגה כמסלול לקרן 
 מניות". 10%"כללי עד 

 

על ידי הקרן, לפי  כל תשלום המגיע מהקרן לעמית חבר קיבוץ, ישולם 7.1.14.1
בקשה בכתב של נציג הקיבוץ, לידי הקיבוץ בלבד, אלא אם כן הוגשה לקרן 
בקשה בכתב של הקיבוץ באמצעות נציג הקיבוץ לשלם את התשלום לעמית 

 במישרין.

על אף האמור לעיל, העברת כספים של עמית חבר קיבוץ או תשלום  7.2.14.2
קיבוץ בלבד, על פי בקשתו כלשהו המגיע מהקרן לעמית חבר קיבוץ, יעשו לידי ה

בכתב של נציג הקיבוץ, אלא אם כן הוגשה לקרן בקשה בכתב של הקיבוץ, על ידי 
נציגו, לשלם את התשלום לעמית במישרין, או להעביר את הכספים לפי הוראות 

 העמית.

:רמה 1  + מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:מ 1  :מספור 1, 2, 3, … + התחל  סגנון 
מ''ס + :ב  0   :יישור לימין + מיושר   +

מ''ס :ב  36.0   כניסה 

,הצדדים ,רגיל מיושר לשני  :מעוצב  
,מ''ס מדורג ממוספר + :אחרי  36.0  
:מספור 1, 2, 3, … + :רמה 2  + סגנון 

:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  התחל 
,מ''ס :ב  4.1   מ''ס + כניסה    36.0

מ''ס :טאב לא ב  56.1   עצירות 

,מ''ס מדורג :אחרי  36.0   :מעוצב  
:מספור 1, :רמה 2  + סגנון  ממוספר + 

:יישור לימין + :מ 1  +  2, 3, … + התחל 
:ב  4.1  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   מיושר 

מ''ס

,מודגש גופן עבור עברית :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש ושפות 

,הצדדים ,רגיל מיושר לשני  :מעוצב  
,מ''ס מדורג ממוספר + :אחרי  36.0  
:מספור 1, 2, 3, … + :רמה 2  + סגנון 

:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  התחל 
,מ''ס :ב  4.1   מ''ס + כניסה    36.0

מ''ס :טאב לא ב  56.1   עצירות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש ושפות 

,מ''ס מדורג :אחרי  36.0   :מעוצב  
:מספור 1, :רמה 2  + סגנון  ממוספר + 

:יישור לימין + :מ 1  +  2, 3, … + התחל 
:ב  4.1  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   מיושר 

מ''ס

,מ''ס מדורג :אחרי  36.0   :מעוצב  
:מספור 1, :רמה 1  + סגנון  ממוספר + 

:יישור לימין + :מ 1  +  2, 3, … + התחל 
:ב  36.0  מ''ס + כניסה  :ב  0   מיושר 

מ''ס

,מ''ס מדורג :אחרי  36.0   :מעוצב  
:מספור 1, :רמה 1  + סגנון  ממוספר + 

:יישור לימין + :מ 1  +  2, 3, … + התחל 
:ב  36.0  מ''ס + כניסה  :ב  0   מיושר 

מ''ס

:רמה 2  + מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:מ 1  :מספור 1, 2, 3, … + התחל  סגנון 

מ''ס + :ב  89.1   :יישור לימין + מיושר   +
מ''ס :ב  26.2   כניסה 



הקשר לכל עניין בין הקרן לבין עמיתיה חברי קיבוץ יקוים באמצעות  7.3.14.3
כל זכויותיו וחובותיו של העמית חבר הקיבוץ הקיבוץ בו העמית חבר בלבד ו

בקרן וכלפיה ימומשו ויקוימו מטעמו של העמית ובשמו, על ידי הקיבוץ בלבד. 
קשר ישיר בין עמית חבר קיבוץ לבין הקרן יקוים על פי בקשה לכך בכתב מאת 

 הקיבוץ בלבד, שתוגש על ידי נציג הקיבוץ, בין כללית ובין לעניין מסוים.
 

 

 בקרן מוטבים .15

 כלליות הוראות .15.1
המנהלת הוראת מינוי מוטבים בגין  חברהמסור לל רשאיעמית מצטרף  .15.1.1

כספי ערב פטירתו )להלן: " נו בקרןבחשבוהסכומים שיעמדו לזכותו 
 ."(החיסכון

 :הבאות הדרכים באחת תימסר המוטבים הוראת .15.1.2

קבלת עותק מקורי של הוראת מינוי המוטבים; לעניין זה,  .15.1.2.1
גרפית ממוחשבת המקיימת את מסמך החתום בחתימה 

 , ייחשב כעותק מקורי.הממונה הוראות

קבלת העתק מהוראת המוטבים באמצעות בעל רישיון,  .15.1.2.2
בצירוף הצהרה של בעל הרישיון לפיה הוראת המוטבים 

 נחתמה לפניו ושהעמית זוהה על ידו.

 ייכללו לפחות את הנתונים הבאים: מוטביםפרטים אודות ה .15.1.3

 שם פרטי. .15.1.3.1

 שם משפחה. .15.1.3.2

 מספר הזהות )או מספר דרכון לתושב זר(. .15.1.3.3

שם התאגיד, כתובתו ומספר  -תאגיד  הוא מוטבהו במידה .15.1.3.4
 תאגיד זר. הואהתאגיד  אם שלוהח.פ שלו או המקביל 

מוטבים או  למינויהוראה  המנהלת חברהמסר העמית המצטרף ל לא .15.1.4
המוטבים,  לגבילעיל  15.1.3 בסעיף המצויניםלא מסר את הנתונים 

לאחר  או ההצטרפותלעמית המצטרף במועד  המנהלת ברההחתודיע 
 המנהלת החברההנתונים האמורים, תנהג  את ימסורמכן, כי עד שלא 

בכפוף  והכללהלן,  17 בסעיףכאילו לא מינה מוטבים ויחול האמור 
 להלן. 16להוראות סעיף 

 מוטבים לזכות העומדים סכומים להכליל כדי זה תקנון בהוראות אין .15.1.5
 .העמית של מעיזבונו כחלק שנפטר עמית של

 

 מוטבים מינוי הוראת קיימת .15.2

בחשבונו בקרן, אם  המוטביםעמית רשאי לבצע שינויים בהוראת מינוי  .15.2.1
החדשה  מוטביםאו לנציג מטעמה את הוראת ה המנהלת חברהימסור ל

 4.115.לעיל, ולעניין סעיף  4.115. עד 1.115.בהתאם להוראות סעיפים 
 לפי הנדרשים הפרטים להשלמת עד כי לעמית המנהלת החברה תודיע

 .המקורית המוטבים הוראת לפי המנהלת החברה תנהג, האמור הסעיף

, 1.2.15 בסעיף כאמור מוטבים מינוי הוראת המנהלת לחברה עמית נתן .15.2.2
 :אלה להוראות בהתאם מוטביםהחברה את הוראת ה תבצע

אחדים ולא נקבעו חלקיהם, יחולקו  מוטביםנקבעו  .15.2.2.1
 הסכומים ביניהם באופן שווה.

בלבד, תחולק  מוטביםקבע העמית חלקיהם של חלק מה .15.2.2.2
 לא שחלקם מוטביםבאופן שווה בין ה הסכומים יתרת
 .נקבע

 ישנות מוטבים הוראות לעניין מעבר הוראת .15.3
לא יחולו לעניין הוראות מינוי מוטבים שניתנו לפני יום  15.3 -ו 15.2סעיפים  הוראות

 יחולו כאמור מוטבים מינוי הוראת ולעניין"(, התיקון יום" –)בסעיף זה  1.1.2016
 עמדו אשר, בקרן עמית בידי שניתנה מוטבים מינוי להוראת בנוגע התקנון הוראות
 .התיקון יום ערב בתוקפן

 העמית בצוואת מוטבים מינוי .15.4

,מ''ס מדורג :אחרי  36.0   :מעוצב  
:מספור 1, :רמה 1  + סגנון  ממוספר + 

:יישור לימין + :מ 1  +  2, 3, … + התחל 
:ב  36.0  מ''ס + כניסה  :ב  0   מיושר 

מ''ס



אזי יראו בהוראת  בקרן הכספיםקבע עמית בצוואתו הסדרים באשר לחלוקת 
מוטבים הקבועים בצוואה ליחולקו  בקרןהצוואה כהוראת מוטבים ונכסי העמית 

 תנאים המפורטים להלן:ה כל בהתקייםבהתאם להוראות הצוואה 
 מוטביםתאריך הצוואה מאוחר לתאריך האחרון בו נתן העמית הוראת  .15.4.1

 לחברה המנהלת.

 .הכספיםהעמית נמסר לחברה המנהלת לפני חלוקת  שלהעתק מצוואתו  .15.4.2

 קיום צו ידי על ואושרה למקור נאמנת או מקורית היא שנמסרה הצוואה .15.4.3
 .צוואה

 מוטבים מינוי הוראת קיימת לא .15.5

החברה המנהלת את נכסי  תחלקלא נתן העמית הוראת מינוי מוטבים,  .15.5.1
 בהתאם להוראות המפורטות להלן: בקרןהעמית 

עמית שנפטר וציווה ליורשיו את הסכומים העומדים לזכותו  .51.1.5.5
או שציווה להם את כל נכסיו יהיו היורשים  הקרןבחשבונות 

על פי הצוואה זכאים לקבל מהחברה את הסכומים העומדים 
באותם החלקים ביניהם או באותם  הקרןלזכותם בחשבונות 

תנאי שהיורשים על פי הצוואה סכומים כאמור בצוואה ב
 רשםהמציאו לחברה עותק של צו קיום הצוואה שניתן על ידי 

לענייני ירושה או בית משפט או בית דין מוסמך בישראל, 
 עורך ידי על או הצו את שנתנה הרשות ידי על מאושר כשהוא

 .למקור ומתאים כנכון דין

רה שנפטר, תחלק החב העמית של עזבונו עלצו ירושה  ניתן .51.1.5.2
ליורשים שנקבעו בצו הירושה  בקרןהמנהלת את נכסי העמית 

בהתאם לחלקים להם הם זכאים על פי דין כמפורט בצו 
 הירושה צו של עותקהירושה ובלבד שיומצא לחברה המנהלת 

על ידי רשם לענייני ירושה או בית משפט או בית דין  שניתן
 הצו את שנתנהרשות המוסמך בישראל כשהוא מאושר על ידי 

 נכון ומתאים למקור.כ דין עורך ידי על או

 לדרוש מבלי הכספים משיכת את תאפשר המנהלת החברה .51.1.5.5
 כל שיתקיימו ובלבד צוואה קיום צו או ירושה צו המצאת

 :אלה

 עולה אינה שנפטר העמית בחשבון הכספים יתרת .51.1.5.5.5
 למשיכת הבקשה הוגשה בו במועד"ח ש 5,000 על

 בהתאם יעודכן האמור הסכום; מהחשבון כספים
 .התחיקתי ההסדר להוראות

 .העמית מפטירת שנים 3 עברו .51.1.5.5.2

 כתב על חתמו הכספים את למשוך המבקשים .51.1.5.5.5
 .התחיקתי ההסדר להוראות בהתאם שיפוי

למשוך את הכספים הם בן זוגו,  המבקשים .51.1.5.5.5
 הורהו, או ילדו של העמית.

המנהלת בדקה מול הרשם לענייני  החברה .51.1.5.5.1
ינטרנט שלו, כי ירושה, לרבות באמצעות אתר הא

 עזבוןלא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי 
 העמית שנפטר.

 
 

 מוטב מות .15.6

מת מוטב לפני מות עמית ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו של  .15.6.1
שנפטר, יזכו צאצאי המוטב שנפטר בחלקו, ובהעדר צאצאים  מוטבה

למוטב שנפטר, יחולקו נכסי העמית בין המוטבים הנותרים בהתאם 
לחלקם היחסי ובהעדר מוטבים נוספים, ייחשב הדבר כאילו מעולם לא 

 .לעיל 15.3 בסעיף הוראות לפי וינהגו מוטביםניתנה הוראת 

ברו הכספים לזכותו, ולא ניתנה לאחר מות העמית ולפני שהוע מוטבמת  .15.6.2
 החברה תעבירשנפטר,  מוטבהוראת העמית מה יעשה בחלקו של ה

 .המוטבהכספים ליורשי  את המנהלת



 צו לפי תעשה, זה סעיף לפי ליורשיו או המוטב לצאצאי הכספים חלוקת .15.6.3
 לחברה הומצא שלהם שהעתק המוטב של צוואה קיום צו או ירושה

 .לעיל 15.3 סעיף הוראות לפי המנהלת

8.  
 

 בחשבוןבגין הסכומים שיעמדו לזכותו  מוטביםהמנהלת הוראת מינוי  חברהימסור ללקרן מצטרף העמית 
ההסדר התחיקתי כפי שתהיינה  להוראות בהתאם"(. הוראת המוטבים תימסר המוטבים הוראת)להלן: "
 .מעת לעת

  
  עמית בפטירת מהקרן תשלומים .9
 

 מוטבים מינוי הוראת קיימת בהם במקרים 17.1
פטירה של העמית, אזי הסכומים המצויים בנכסי הקרן שמהווים את חלקו של העמית  במקרה

 לחשבוןבנכסי הקרן ושמקורם בתקבולים ששולמו על ידי העמית, בתקבולים ששולמו עבורו 
מהקרן, אם העמית לאחר סילוק הלוואות שקיבל , לזכותו וכן כל פירותיהם של כל אלה הזקוף
זה על  17)להלן ביחד לצורכי סעיף  , או כל התחייבות אחרת של העמית לחברה המנהלתקיבל

 להוראות בהתאם החברה ידי עללמוטבים  ישולמו  "(,בקרן העמית נכסי" -סעיפי המשנה שלו 
 :להלן המפורטות

מי שהיה בן זוגו בעת  המוטב יהיהבן זוגו של העמית ללא נקיבת שמו,  מוטבנקבע כ 17.1.1
, לא היה לעמית בן זוג בעת הפטירהו כאמור בן זוגו של העמית מוטבנקבע כהפטירה. 

 ; מעולם מוטבים הוראת ניתנה לא כאילו יראוביחס לחלקו של בן הזוג, 
 

פטירתו של העמית ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו במידה ומוטב נפטר טרם  17.1.2
 של המוטב שנפטר, אזי יראו בהוראת המוטבים שניתנה לטובתו של אותו המוטב

 שנפטר המוטב אותו של חלקו את תחלק והחברה ניתנה לא שמעולם כהוראה שנפטר
 בהוראת העמית שקבע כפי היחסי לחלקם בהתאם, הנותרים המוטבים לשאר

 לפי החברה תפעל, שנפטר המוטב של בחלקו יעשה מה העמית הוראת ניתנה. המוטבים
 .העמית הוראת

 
 אחדים ולא נקבעו חלקיהם, יחולקו הסכומים ביניהם באופן שווה; מוטביםנקבעו  17.1.3
באופן שווה  הסכומים יתרתבלבד, תחולק  מוטביםקבע העמית חלקיהם של חלק מה 17.1.4

 ;נקבע לא שחלקם מוטביםבין ה
 

, יראו כילדיו או ללא נקיבת שמם העמית כי המוטבים יהיו ילדיו או צאצאיו קבע 17.1.5
יום ממועד פטירתו של העמית  300 -כצאצאיו של העמית גם ילדים שנולדו לא מאוחר מ

, זולת אם הוכח שהורותם קרןב לרשותו העומדים הסכומיםובטרם למועד חלוקת 
 לאחר פטירת העמית; הייתה

 
 לא כאילו המנהלת החברה תנהג, משמעותה את להבין ניתן שלא מוטבים הוראת ניתנה 17.1.6

 .מעולם מוטבים הוראת ניתנה
 

על פי צוואתו,  הזוכיםיהיו יורשיו על פי דין או  המוטביםהוראת מוטבים לפיה  ניתנה 17.1.7
או צו  הירושההסכומים תהיה בהתאם לצו  וחלוקתשל העמית  כמוטביובהם  יראו

 ; העניין לפי, הצוואהקיום 
 
 

 העמית בצוואת מוטבים מינוי 17.2

אזי יראו בהוראת הצוואה כהוראת  בקרן הכספיםקבע עמית בצוואתו הסדרים באשר לחלוקת 
 הקבועים בצוואה בהתאם להוראות הצוואה מוטביםיחולקו ל קרןונכסי העמית ב מוטבים
 :שנתקיימו כל התנאים המפורטים להלן ובתנאי

 ;החברה אצל נתקבלה מוטבים הוראת תאריך הצוואה מאוחר לתאריך האחרון בו 17.2.1

 ;הכספיםחברה לפני חלוקת נתקבלה אצל ההעמית  שלהעתק מצוואתו  17.2.2

 קיום צוואה.הצוואה אושרה על ידי צו  17.2.3

:מעוצב ללא תבליטים או מספור  



חברה, העתק מצו קיום הצוואה שניתן על ידי ה אצל נתקבלבטרם חולקו נכסי העמית בקרן 
רשם או בית משפט או בית דין מוסמך בישראל, כשהוא מאושר עם אישור אותה הרשות ו/או 

 .על ידי עורך דין בעל רישיון ישראלי לעריכת דין, כי העתק הצו נכון ומתאים למקור

 

  מוטבים מינוי תהורא היעדר 17.3
לא נתן העמית הוראת מוטבים כלל או במקרה בו לא ניתן לבצע את הוראת המוטבים או את 
הוראת צוואת העמית בנוגע לנכסי העמית בקרן )לפי העניין(, אזי החברה תחלק את נכסי 

 העמית בקרן בהתאם להוראות המפורטות להלן, לפי העניין:
 

משפט או בית דין מוסמך בישראל מנהל עיזבון במידה ומונה על ידי רשם או בית  17.3.1
למנהל העיזבון  קרןלעיזבונו של העמית הנפטר, אזי החברה תעביר את נכסי העמית ב

בכפוף לקבלת העתק מצו מינוי מנהל העיזבון שניתן על ידי רשם או בית משפט או 
בית דין מוסמך בישראל, כשהוא מאושר עם אישור אותה הרשות ו/או על ידי עורך דין 

 בעל רישיון ישראלי לעריכת דין, כי העתק הצו נכון ומתאים למקור.
 

, אזי לא ניתנה לחברה הודעה על מינוי כזהאו במקרה בו לא מונה מנהל עיזבון  17.3.2
היורשים על פי ליורשים שנקבעו בצו ירושה )" קרןהחברה תשלם את נכסי העמית ב

"(, בהתאם לחלקים להם זכאים היורשים על פי דין כמפורט בצו הירושה, ובלבד דין
שיומצא לחברה העתק שניתן על ידי רשם או בית משפט או בית דין מוסמך בישראל, 

שהוא מאושר עם אישור אותה הרשות ו/או על ידי עורך דין בעל רישיון ישראלי כ
 לעריכת דין, כי העתק הצו נכון ומתאים למקור.

 

 

בזאת, למען הסר ספק, כי בכל מקרה יראו את נכסי העמית בקרן  מובהר .17.415.7
שלא כחלק מעיזבון העמית )אלא אם קבע העמית מפורשות אחרת(, וזאת גם אם 

בהתאם להוראות צוואת עמית או ירושה על פי דין. זאת ועוד,  חלוקתם תתבצע
מובהר כי נכסי העמית בקרן יועברו לזכאים להם על פי הוראות תקנון זה, אלא אם 
 תקבל החברה עובר להעברת הכספים צו מערכאה שיפוטית מוסמכת המורה אחרת. 

 

 

כמוטב של העמית,  ,בפטירת עמית חבר קיבוץ יחשב הקיבוץ בו היה חבר  .17.515.8
 אשר קביעתו כמוטב מהווה קביעה בלתי חוזרת.

 

"מעוז קרן קרן ההשתלמות חברי קיבוץ אשר הצטרפו  ל לעמיתיםרק ביחס  תחולנה זה סעיף הוראות
הקרן "מעוז קרן  קתי.יוהכול בכפוף להוראות ההסדר התח ,דבלב 31.12.2011השתלמות" עד ליום 

 מניות". 10%ושמה שונה למסלול "כללי עד  "מגדל השתלמות"השתלמות" מוזגה כמסלול לקרן 
 

 

 קבוצתי עבודה כושר אובדן חיים ביטוח .10.16
 כושר אובדן בביטוח אולבטח את עמיתי הקופה בביטוח חיים קבוצתי  , אך לא חייבת, רשאית הקרן

 .התחיקתי להסדר בהתאם, קבוצתי עבודה

הקרן רשאית, אך לא חייבת, לבטח את עמיתיה בביטוח חיים קבוצתי כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי 

לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול  31, לפי התנאים המפורטים בתקנה  1981 –הביטוח, התמש"א 

 , ובכפוף לכל שינוי בהסדר התחיקתי כפי שיהיה מעת לעת.1964 –קופות גמל( התשכ"ד 

 

  לעמיתים הלוואות .11.17
מעת לעת והכל  הקרן רשאית, אך לא חייבת, לתת הלוואה לעמיתיה בהתאם למדיניות שתקבע  הקרן

 בכפוף להסדר התחיקתי.

,מ''ס מדורג :אחרי  36.0   ,רגיל  :מעוצב  
:מספור 1, :רמה 2  + סגנון  ממוספר + 

:יישור לימין + :מ 1  +  2, 3, … + התחל 
:ב  4.1  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   מיושר 
,מ''ס שמאל :טאב  9.1   ,מ''ס עצירות 

,מ''ס מדורג :אחרי  36.0   ,רגיל  :מעוצב  
:מספור 1, :רמה 2  + סגנון  ממוספר + 

:יישור לימין + :מ 1  +  2, 3, … + התחל 
:ב  4.1  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   מיושר 
,מ''ס שמאל :טאב  9.1   ,מ''ס עצירות 

,תחתון גופן ,מודגש קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עבור עברית ושפות 

,רשימה מדורג ממוספר פיסקת  :מעוצב  
:מספור 1, 2, 3, … + :רמה 1  + סגנון   +
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  התחל 

מ''ס :ב  36.0   מ''ס + כניסה    0

'נק :גופן 12   :מעוצב  

',נק גופן עבור עברית :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12   ושפות 

'נק :גופן 12   :מעוצב  

',נק גופן עבור עברית :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12   ושפות 

:אחרי  -52.2  ,רשימה  פיסקת  :מעוצב  
:רמה 1  + סגנון ,מ''ס מדורג ממוספר + 

:מ 1  + :מספור 1, 2, 3, … + התחל 
מ''ס + :ב  0   :יישור לימין + מיושר 

מ''ס :ב  36.0   כניסה 



 

 מס במקור  ניכוי .12.18
בהתאם להסדר התחיקתי, תנכה הקרן את המס , כאשר קיימת חבות במס עליהם ידי הקרןתשלום כספים 

 בשיעור כפי שיחול מפעם לפעם.

 ניהול דמי .13.19
תמורת שירותי הניהול של החברה תשלם לה הקרן דמי ניהול . דמי הניהול ייגבו מן החשבונות באופן 

 הבא:

  

מידי חודש תנכה החברה המנהלת דמי ניהול בשיעור שלא יעלה על שני אחוזים המחולקים   .21.119.1
 בקרן.( מהסכום העומד לזכות כל עמית בחשבונו בסוף כל חודש 2%:  12לשניים עשר )

 

ימי הפקדות לקרן ומשיכות מהקרן במהלך החודש, יחוייבו בדמי ניהול יחסית  למספר   .21.219.2
 בהם הכסף היה מופקד בקרן באותו חודש. העסקים

 

 דמי הניהול הנגבים יועברו לחברה המנהלת. .21.319.3
 
 

 הודעות .14.20
ח הודעות אליו משלו כל עמית יציין בבקשה שהוא מגיש להתקבל כעמית כתובת בארץ לשם  .22.120.1

 לעת בהתאם לשינויים שיחולו בה. ויעדכן הכתובת מעת
  

אשר יישלחו לכתובת האחרונה שנמסרה על ידי העמית יוחזרו אל  מובהר כי אם הודעות .22.220.2
המנהלת רשאית לשלוח את כל ההודעות לעמית, החל מאותו מועד, לכתובתו של  השולח, תהא החברה

 הפנים, ככל שהיא רשומה ובכפוף להוראותשהיא רשומה במרשם האוכלוסין של משרד  העמית, כפי
 ההסדר התחיקתי.

 
הקרן לא תהיה אחראית להודעות שלא הגיעו לעמית שלא מסר כתובת בארץ לשם משלוח   .22.320.3

 הודעות אליו, או לא עידכן הכתובת.
 

דהיינו על ידי משלוח ההודעה בדואר לאחר שהודבקו  –כל הודעה שנשלחת לעמית בדואר רגיל  .22.420.4
תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך הזמן שבו הייתה  –ם לשם משלוח רגיל )לא רשום( על המעטפה בולי

 ההודעה נמסרת על  ידי הדואר בדרך הרגילה.
 

על אף האמור בתקנות יהיו מנהלי החברה המנהלת חייבים לעשות כל פעולה אשר ההסדר התחיקתי  .15.21
 אוסר את עשייתה.יחייב את עשייתה ומנועים מלעשות כל פעולה אשר ההסדר התחיקתי 

 

כל התדיינות משפטית במחלוקות הנובעות מתנאים אלה, או הקשורה בהם, תערך בבית 

משפט או בית דין מוסמך, ומלבד בית המשפט או בית הדין האמור, לא תהיה סמכות  לדון 

 באמור לכל ערכאה שיפוטית אחרת, והכל בכפוף להסדר התחיקתי. 

 

תקנון זה לבין הוראות ההסדר התחיקתי, תגברנה הוראות ההסדר בכל מקרה של סתירה בין הוראות  .16.22
 התחיקתי.

 

------------------------------------------------------------------------ 

,רשימה מדורג ממוספר פיסקת  :מעוצב  
:מספור 1, 2, 3, … + :רמה 1  + סגנון   +
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  התחל 

מ''ס :ב  36.0   מ''ס + כניסה    0

,רשימה מדורג ממוספר פיסקת  :מעוצב  
:מספור 1, 2, 3, … + :רמה 1  + סגנון   +
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  התחל 

מ''ס :ב  36.0   מ''ס + כניסה    0

,מ''ס מדורג :אחרי  -52.2   :מעוצב  
:מספור 1, :רמה 2  + סגנון  ממוספר + 

:יישור לימין + :מ 1  +  2, 3, … + התחל 
:ב  4.1  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   מיושר 

מ''ס

,מ''ס מדורג :אחרי  -52.2   :מעוצב  
:מספור 1, :רמה 2  + סגנון  ממוספר + 

:יישור לימין + :מ 1  +  2, 3, … + התחל 
:ב  4.1  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   מיושר 

מ''ס

,מ''ס מדורג :אחרי  -52.2   :מעוצב  
:מספור 1, :רמה 2  + סגנון  ממוספר + 

:יישור לימין + :מ 1  +  2, 3, … + התחל 
:ב  4.1  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   מיושר 

מ''ס

,רשימה מדורג ממוספר פיסקת  :מעוצב  
:מספור 1, 2, 3, … + :רמה 1  + סגנון   +
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  התחל 

מ''ס :ב  36.0   מ''ס + כניסה    0

,מ''ס מדורג :אחרי  -52.2   :מעוצב  
:מספור 1, :רמה 2  + סגנון  ממוספר + 

:יישור לימין + :מ 1  +  2, 3, … + התחל 
:ב  4.1  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   מיושר 

מ''ס :טאב לא ב  56.1   ,מ''ס עצירות 

,מ''ס מדורג :אחרי  -52.2   :מעוצב  
:מספור 1, :רמה 2  + סגנון  ממוספר + 

:יישור לימין + :מ 1  +  2, 3, … + התחל 
:ב  4.1  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   מיושר 

מ''ס :טאב לא ב  56.1   ,מ''ס עצירות 

,מ''ס מדורג :אחרי  -52.2   :מעוצב  
:מספור 1, :רמה 2  + סגנון  ממוספר + 

:יישור לימין + :מ 1  +  2, 3, … + התחל 
:ב  4.1  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   מיושר 

מ''ס :טאב לא ב  56.1   ,מ''ס עצירות 

,מ''ס מדורג :אחרי  -52.2   :מעוצב  
:מספור 1, :רמה 2  + סגנון  ממוספר + 

:יישור לימין + :מ 1  +  2, 3, … + התחל 
:ב  4.1  מ''ס + כניסה  :ב  36.0   מיושר 

מ''ס :טאב לא ב  56.1   ,מ''ס עצירות 

,רשימה מדורג ממוספר פיסקת  :מעוצב  
:מספור 1, 2, 3, … + :רמה 1  + סגנון   +
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  התחל 

מ''ס :ב  36.0   מ''ס + כניסה    0

:אחרי  -52.2  ,רשימה  פיסקת  :מעוצב  
:רמה 1  + סגנון ,מ''ס מדורג ממוספר + 

:מ 1  + :מספור 1, 2, 3, … + התחל 
מ''ס + :ב  0   :יישור לימין + מיושר 

מ''ס :ב  36.0   כניסה 


