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 (1032) אלדובי קרן פנסיה מקיפה"-"הלמן קרן הפנסיהבדבר שינויים בתקנון הודעה 

כמפורט , (1032) אלדובי קרן פנסיה מקיפה"-"הלמן קרן הפנסיהר תיקון תקנון "( מתכבדת להודיע בדבהחברה( )להלן: "512227265אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ )ח.פ. -הלמן

 להלן:

 מספר ד"מס
 סעיף

/בפוליסה
 תקנון

 על צפויות השלכות  לשינוי סיבה  השינוי פירוט
 זכויות

  עמיתים/המבוטחים

 על השינוי השלכות
  האקטוארי הנספח

לצורך הבהרה לאור  הוספת הגדרה של אירוע מזכה 1סעיף 1 .1
במונח במסגרת  שימוש

 הוראות התקנון

 אין אין שינוי

2. 1
.
1

ל "מועד האירוע", ללא שינוי  תיקון המונח "אירוע" 1סעיף 
 בהגדרת המונח.

 אין אין שינוי תיקון ניסוח

 פי על הפרישה גיל" המילים מחיקת – פרישה גיל הגדרת 1 סעיף2 .3
 גיל חוק: "להלן) 2004 – ד"תשס, הפרישה גיל חוק

 " .2006 מאי לחודש נכון) לעת מעת שישונה כפי"(, פרישה

 וחד בהיר נוסח יצירת
 גילאי  את הכולל משמעי

 ואישה לגבר הפרישה

 אין שינוי אין

הוספה הגדרת חוק  – הוראות ההסדר התחיקתיהגדרת  1 סעיף3 .4
הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת 

 . 2005 –סליקה פנסיוניים(, תשס"ה 

ההוראות הנן רלבנטיות 
 לפעילות הקרן

 אין אין

, המבוטח על שפרנסתו: "םהמילי מחיקת -  יתום בהגדרת 1 סעיף4 .5
 " . הענין לפי, הפנסיונר על או

 אין שינוי אין  ניסוח תיקון



 

 נכה" הפירוט הוספת – "סיעודי נכה" הגדרת עדכון 1 סעיף5 .6
 רופא ידי על נקבע, נפשי או שכלי,גופני מליקוי שכתוצאה

 בו מתקיימים כי הקרן של הרפואית הועדה או/ו הקרן
 של' י פרק להוראות בהתאם דסיעו לגמלת הזכאות תנאי
 במקום" לעת מעת בתוקף שיהיו כפי, הלאומי הביטוח חוק

 '.יא לנספח ההפניה

שינוי הגדרה בהתאם 
למקובל בשוק להגדרה 
סטנדרטית של ביטוח 

 לאומי.

 אין לא ניתן להעריך

 במקום –" פנסיה למקבלי הקרן תשואת" בהגדרה 1 סעיף9 .7
 מקבל נמצא בו סיהלפנ ההשקעה מסלול שהניב" המילים
 "הפנסיה מקבלי בעבור שהושגה" המילים יבואו" הפנסיה

 אין שינוי אין ניסוח תיקון

8. 1

0

 לתקרת מעבר גמולים דמי תשלום לפיה הוראה הוספת 4.6 סעיף
 שבניהול הכללית הפנסיה לקרן יועבר המותרת ההפקדה

 .החברה

 הכספים קליטת הסדרת
  כללית פנסיה בקרן

 אין שינוי אין

9. 1

3

", לגילו בהתאם" המילים לאחר" לידתו שנת" הוספת 7.2.1
 המילים לאחר( פעמים שלוש" )המשוקלל" המילה מחיקת

 ".הביטוחי הכיסוי בשיעור"

לשינוי סעיף זה  התאמה לנספחים
כשלעצמו אין השפעה. 
ההשפעה של שינוי 
הנספחים מפורטת 

 בסעיף הרלוונטי

לשינוי סעיף זה 
כשלעצמו אין השפעה. 

שפעה של שינוי הה
הנספחים מפורטת 

 בסעיף הרלוונטי

10. 1

4

לשינוי סעיף זה  התאמה לנספחים .המקדם בחישוב מין של הקריטריון הוספת 7.2.2.1
כשלעצמו אין השפעה. 
ההשפעה של שינוי 
הנספחים מפורטת 

 בסעיף הרלוונטי

לשינוי סעיף זה 
כשלעצמו אין השפעה. 
ההשפעה של שינוי 
הנספחים מפורטת 

 ף הרלוונטיבסעי

11. 1

5

סקה הקיימת נמחקה ובמקומה הוסף המשפט: הפ (2)7.2.2.1
 שיעור"ב ושאירים לנכות הקובע השכר ממכפלת"

 סעיף ומחיקת(", להלן 38.1 בתקנה כהגדרתו" )ההתאמה
7.2.2.1. 

לשינוי סעיף זה  התאמה לנספחים
כשלעצמו אין השפעה. 
ההשפעה של שינוי 
הנספחים מפורטת 

 בסעיף הרלוונטי

לשינוי סעיף זה 
כשלעצמו אין השפעה. 
ההשפעה של שינוי 
הנספחים מפורטת 

 בסעיף הרלוונטי



 

12. 1

6

 המילים והוספת" הכנסה מס תקנות" המילים מחיקת 8
 ".החוקיות להוראות"

 החברה. ניסוח תיקון
 ניהול את לבצע מחוייבת

 בהתאם ההשקעות
 ההשקעה לתקנות

 אחרות נלוות והוראות
 ותלתקנ בהתאם רק ולא
 תוקן הנוסח. הכנסה מס

 .בהתאם

 אין . שינוי אין

13. 1

7

 החלפת". לתקופה" במילה" לרבעון" המילה החלפת 9
 "מאזן" במילה" גרעון או עודף של חישוב" המילים

 הגמשת. ניסוח תיקון
 של למקרה ההוראה

 הדיווח במועדי שינוי
 לרבעוניים מעבר

 . כיום הקיימים

 אין שינוי אין

14. 1

8

 אין שינוי אין  ניסוח תיקון "לפנסיה השקעה מסלול כל עבור: "יליםהמ מחיקת 9.4

הוספת סעיף שכותרתו: "מסלולי השקעה למקבלי פנסיה",  12 .15
במסגרתו נקבע כי נכסי מקבלי הפנסיה ינוהלו במסלול 
השקעה ניפרד מכלל נכסי העמיתים וכי השקעת הנכסים 
במסלול זה הנה בהתאם למדיניות ההשקעות שיקבע 

 רקטוריון החברה.   די

התאמה לדרישות 
הממונה כי ניהול הנכסים 

 בנפרד יובהר.

 אין אין שינוי

16. 2

1

 עד  14.1.1
14.1.6 

 "בסיס תכנית" – ל" ביטוח עתירת תכנית" של שמה שינוי
 בעבור מחדל ברירת למסלול הבסיס תכנית והפיכת

 התכנית הגדרת  פירוט מחיקת כמו כן,. חדשים מצטרפים
יעורי  הכיסוי הביטוחי של מסלולי הביטוח ש  והסדרת

  . במסגרת נספח א' לתקנון

 השוק לצרכי התאמה
 עתיר מסלול והפיכת

 למסלול לשעבר ביטוח
  .המחדל ברירת

לשינוי השם כשלעצמו 
אין כל משמעות. 
משמעות הפיכת 
תוכנית זו לתוכנית 
ברירת המחדל 
ושינויים בשיעורי 
הכיסויים הביטוחיים 

יפים מפורטים בסע
 הרלוונטיים שלהלן.

לשינוי סעיף זה 
כשלעצמו אין השפעה.  
משמעות הפיכת תוכנית 
זו לתוכנית ברירת 
המחדל ושינויים 
בשיעורי הכיסויים 
הביטוחיים )הנספחים(  
מפורטים בסעיפים 

 הרלוונטיים שלהלן.



 

17. 2

5

 של ההצטרפות: "המילים אחרי האחרונה בפסקה 14.1
 לפי) החברות חידוש או: "המילים יתווספו" המבוטח
 החלוקה לשיעורי: "המילים נמחקו(, מביניהם המאוחר
 "14.6: "נמחק", החודשי המבוטח השכר לקביעת

 והתאמות ניסוח תיקון
 השכר הגדרת שינויל

 החודשי המבוטח
 . ולשינויים בנספח א'

לשינוי סעיף זה 
כשלעצמו אין השפעה. 
ההשפעה של שינוי 
הנספחים מפורטת 

 וונטיבסעיף הרל

לשינוי סעיף זה 
כשלעצמו אין השפעה. 
ההשפעה של שינוי 
הנספחים מפורטת 

 בסעיף הרלוונטי.

בסוף הפיסקה האחרונה העוסקת בויתור על כיסוי ביטוחי  14.2 .18
לשאירים הוסף המשפט: " יובהר כי חידוש ביטוח 
לשאירים לא יחשב כהגדלת הכיסוי הביטוחי ובהתאם אף 

 לא יחייב תקופת אכשרה חדשה".  

התוספת הנה הבהרה 
שהוספה בהתאם 

 לדרישת הממונה. 

להוספת ההבהרה אין 
השפעה מאחר והקרן 

לפי הוראה זו עד  נהגה
 כה. 

 

19. 2
6

 לתכנית המקיפה מהתכנית המחדל ברירת תכנית שינוי 14.3
 .לעיל כאמור הבסיס

 של לביקושים התאמה
, מעסיקים עמיתים
 כיסוי להיקף וסוכנים
 מקסימאלי ביטוחי

 ולמגמות בשוק

הגדלת הכיסוי 
הביטוחי בתוכנית 
ברירת המחדל. 
להערכתנו השינוי הינו 

ית חיוני לאוכלוסי
העמיתים המצטרפים 
לקרן, אשר מאופיינת 
בגילאים צעירים 
יחסית )באזור גילאי 

( להם בדרך כלל 30 -ה
קיים צורך בהיקף 
הביטוח המרבי )בדרך 
כלל בעלי משפחה 
צעירה וחסכונות 

 נמוכים(

הגדלת היקף הביטוח 
 בקרן.

20. 2
7

 מבוטחים צירוף של במקרה:  "שנוסחו סעיף הוספת 14.4
 לבחור רשאי המעסיק יהא, 15.6 סעיף להוראת בהתאם

 בעבור מחדל ברירת תכנית שתחשב הביטוח תכנית את
 נבחרה לא עוד כל וזאת לקרן ידו על צורפו אשר עובדיו
 "העובד ידי על אחרת ביטוח תכנית

 להוראות התאמה
 ופירוט התחיקתי ההסדר

 המעסיק של זכותו
  ברירת קופת לבחירת

 לא עוד כל לעובדיו מחדל
 אחרת גמל קופת הנבחר

 .ידם על

 אין .שינוי אין



 

21. 2
8

 עד: "המילים נמחקו", המצטברת עלותו" המילים לאחר 14.7.1
 המשפט הפסקה בסוף נמחק". המבוטח של הפרישה לגיל

 "המצרפי השיעור כי בהנחה: "במילים שמתחיל האחרון

ה והתאמ ניסוח תיקון
  לשינוי נספח א'.

לשינוי סעיף זה  אין שינוי
מו אין השפעה. כשלעצ

ההשפעה של שינוי 
הנספחים מפורטת 

 בסעיף הרלוונטי.

22. 3
1

 בנספח המפורטים במקצועות עמית לפיה המגבלה נמחקה 15.1.3
 .לקרן להצטרף רשאי אינו' י

 תקנונים לנוסחי התאמה
 בשוק המקובלים אחרים

 בהם מיושמת אשר
 עיסוקי חיתום מדיניות

 המקצועות רשימת אולם
 . קנוןבת מפורטת אינה

 אין שינוי אין בפועל

23. 3
2

 הוספת", לעיל 15.1 בסעיף האמור על: "המילים הוספת 15.6
. השניה בשורה" עובדי" המילה לאחר" המעסיק" המילה
 החל בה: " המשפט הוספת". חדשים" המילה מחיקת
 ".העובדים של האישיים פרטיהם קבלת ממועד

החלטת החברה המנהלת 
לצמצם חשיפה במסגרת 

ות עמיתים הצטרפ
באמצעות מעסיקים ללא 

  קבלת פרטים.

 הצטרפות כי הבהרה
 היא לקרן העמיתים

 קבלת ממועד רק
 מיום ולא הפרטים

 .עבודתם תחילת

 אין

24. 3
3

הרישא לסעיף נמחקה. בהמשך הסעיף הוספו המילים:  15.7.1
"מינם, גילם" כפרטים שעל המעסיק לשלוח אל החברה 

 ביחס לעובדיו העמיתים בקרן. 

והתאמה  ניסוח יקוןת
 לדרישות הממונה. 

 אין שינוי אין

    הסעיף נמחק. 15.7.2 .25

26. 3
4

 להפקדת האחרון המועד כי ברור שיהיה כך נוסח תיקון 15.7.4
 .להצטרפות העוקב החודש עד הוא הגמולים דמי

 אין שינוי אין ניסוח תיקון

מחיקת המילה "החודשים" המופיעה  –תיקון טעות סופר  19.2 .27
 מיים.פע

 אין אין שינוי תיקון ניסוח

28. 3
5

 בפועל שקיבל מי לגבי רק לא חל הסעיף כי הבהרה הוספת 23.7
 לקבלת זכאי שהיה מי גם אלא, שנים 5 במשך נכות פנסיית
 .הפנסיה

 חלה המגבלה כי הבהרה
 זכאי שהיה מי על גם

 בפועל אך פנסיה לקבל
  קיבל לא

מקטין את האנטי  שינוי אין
 הסלקצי



 

29. 3
6

 העמית את המזכה יהמקסימאל הפרישה גיל העלאת 26.1.3
 מובטחת זקנה פנסיית לו תשולם לפיה להמרה בזכות

 תקופת הרחבת ובמקביל, 80-ל 70 -מ תמינימאלי בתקופה
 כי תנאי הוספת, במקביל. משכורות 240-ל 120 -מ הזכאות

 87 על יעלה לא המבוטח של גילו התקופה ניצול בסיום
 . שנים

 יניותלמד התאמה
 הקיים ולנוהג הממונה

 .בשוק

אשר  מיטיבשינוי 
מרחיב את תוכניות 

 הפרישה

לכל תוכנית פרישה 
קיימים מקדמי המרה 

 משלה

30. 3
7

 בפועל שקיבל מי לגבי רק לא חל הסעיף כי הבהרה הוספת 26.6
 לקבלת זכאי שהיה מי גם אלא, שנים 5 במשך נכות פנסיית
 .הפנסיה

 חלה המגבלה כי הבהרה
 זכאי שהיה מי על גם

 בפועל אך פנסיה לקבל
  קיבל לא

מקטין את  שינוי אין
 האנטיסלקציה

31. 3
8

 אין שינוי אין ניסוח תיקון "ב עיסוקו" המילים מחיקת: נוסח תיקון 33.1.2

32. 3
9

 אין שינוי אין טכני תיקון לסעיף קישור התאמת 34.1

33. 4
0

-ל 30%-מ לה זכאי סיעודי שנכה התוספת תקרת העלאת 36.2
 לא המקסימלית הנכות פנסיית כי תנאי והוספת, 40%

 .ושארים לנכות הקובע השכר על תעלה

מגדיל את החשיפה  העמית עם מיטיב . בשוק למקובל התאמה
 לסיכון לא מתומחר.

34. 4
3
.

 שינוי שיעורי הכיסוי הביטוחי בתוכניות הביטוח: נספח א'
א.  שיעור הכיסוי הביטוחי בכל אחת מהתוכניות יהיה 

 עבור כל שיעורי ההפרשה לתגמולים. אחיד 
 ב. עידכון השיעורים

התאמות למקובל בשוק, 
לדרישות תפעוליות 
ושיווקיות, ולדרישות 
עמיתים, מעסיקים 

 וסוכנים.

 -ברוב המקרים 
הגדלת הכיסוי 

 הביטוחי.
בשילוב עם הפחתת 
התעריפים, ברוב 
המקרים ללא ירידה 
משמעותית בפנסיית 
הזקנה הצפויה )לעומת 

 תקנון לפני השינוי(ה

ברוב המקרים הגדלת 
 הכיסוי הביטוחי

 + עידכון לפי התקרה.
בשילוב עם הפחתת 
התעריפים, ברוב 
המקרים ללא ירידה 
משמעותית בפנסיית 
הזקנה הצפויה )לעומת 

 התקנון לפני השינוי(

35. 4
4
.
 

התאמה לשינוי בתעריפי  שינוי תעריפי ביטוח נכות ושאירים נספח ב'
 מבטח משנה

 הוזלת תעריפים נוי מיטיבשי



 

 

 .201421.12. וםבישוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר אגף השינויים נכנסו לתוקפם עם קבלת אישורו של הממונה על 
 

 

 בברכה,

 

 אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ-הלמן

 

36. 4
5

התאמה לשינוי בסעיף  ביטול רשימת המקצועות נספח י'
15.1.3 

 אין אין

37. 4
6

התאמה לשינוי ההגדרה  ביטול נספח הגדרת נכה סיעודי נספח יא'
 1בסעיף 

  


