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סיבהמהות השינוישינוינושאסעיף

הגדרת שם הקרן והחברה המנהלת שינוי שם הקרן והחברה המנהלתשם חברה מנהלת ושם קרןהגדרות
העדכנים/נכונים

הגדרת שם הקרן והחברה המנהלת 
העדכנים/נכונים

דרישת אוצרתיקון ההגדרהשינוי ניסוח תוכן ושם ההגדרהאחוז פנסיההגדרות1
השמטת החובה להתגורר עם הפנסיונר טרם אלמנת פנסינרהגדרות2

פטירתו
לדעת החברה הדבר נכון יותרתיקון ההגדרה

הוספת הוראה לחישוב הכנסה מבוטחת בהתאם הכנסה מבוטחתהגדרות3
לדיווח שהתקבל מהמעסיק

מאפשר קירוב נכון יותר לשכר הנכוןתיקון ההגדרה

הגההתיקון הגההתיקון הגהההשכר הממוצע במשקהגדרות4
שינוי אופן הטיפול בתביעות פנסיה כאמור בפרק תיקון הגדרהתיקון הגדרהועדת עירעוריםהגדרות5

שביעי העוסק בפנסיית הנכות.
שינוי אופן הטיפול בתביעות פנסיה כאמור בפרק תיקון הגדרהתיקון הגדרהועדה רפואית לערעוריםהגדרות6

שביעי העוסק בפנסיית הנכות.
הוספת השימוש במילה "החברה" לצד השימוש החברה המנהלתהגדרות7

במילה "החברה המנהלת"
התאמה להתנסחות שבגוף התקנון.הוספת מילה מוגדרת

הבהרההוספת הגדרההוספת הגדרהזכאים קיימיםהגדרות8
דרישת אוצרשינוי סדר ההגדרותשינוי סדר ההגדרותיתום  ויתום מוגבלהגדרות9

תיקון ההגדרה ללא שינוי במהותתיקון הגדרהתיקון הגדרהיתרת זכאות צבורההגדרות10
הגההתיקון הגההתיקון הגההמוטביםהגדרות11
מועד הזכאות לפנסיית הגדרות12

זקנה
הוספת המילים: "ליציאה לפנסיה" על מנת 
להבהיר שהגיל המוזכר בהגדרה הינו הגיל 

ליציאה לפנסיה

הבהרההבהרה

דרישת אוצרשינוי שם הגדרהשינוי שם הגדרה למסלול ביטוחמסלול פנסיההגדרות13
מחיקת המילים: "מוסד או מעסיק" והחלפתן מעבידהגדרות14

ב"אדם לרבות תאגיד".
תיקון המלל בהגדרה ללא שינוי במהות באופן תיקון מלל בהגדרה

שהאמור בה יהיה נהיר יותר
דרישת אוצרהוספת הגדרההוספת הגדרהמקבל פנסיההגדרות15
תיקון ההגדרה ללא שינוי במהותתיקון הגדרהתיקון הגדרהעמית לא פעילהגדרות16
התאמה להגדרה בחוק קופות גמל.תיקון הגדרההוספת המילה"מקביל" להגדרה.עמית עצמאיהגדרות17
מחיקת המילים: "העומד בתנאים הבאים" עמית שאין לו שאיריםהגדרות18

והחלפתן במילים: "שמתקיימים לגביו כל אחד מן 
המפורטים להלן"

תיקון המלל בהגדרה ללא שינוי במהות באופן תיקון מלל בהגדרה
שהאמור בה יהיה נהיר יותר

תיקון הגדרה לפי דרישת אוצר כך שתתאים תיקון הגדרהתיקון הגדרהעתודה למקבלי פנסיההגדרות19
להגדרה בחוזר פנסיה 2004/10

תיקון ההגדרה ללא שינוי במהותתיקון הגדרהתיקון הגדרהפנסיונרהגדרות20
למען הסדר הטוב נכללה הגדרה למונח שמקבל הוספת הגדרההוספת הגדרה למונח "קופת גמל"קופת גמלהגדרות21

ביטוי בגוף התקנון.
שינוי אופן הטיפול בתביעות פנסיה כאמור בפרק הוספת הגדרההוספת הגדרהרופא הקרןהגדרות22

שביעי העוסק בפנסיית הנכות.
שיעור עודף או גרעון הגדרות23

אקטוארי לעמיתים
תיקון ההגדרה ללא שינוי במהותתיקון הגדרהתיקון הגדרה

הבהרההבהרההוספת הגדרהשיעור הכיסוי הביטוחיהגדרות24
תשואת הקרן למקבלי הגדרות25

פנסיה
לפי בקשת האוצר אם אין שימוש בגוף התקנון גריעת ההגדרהגריעת ההגדרה

בהגדרה זו לגרוע אותה
הגהההגהההוספת המילה "כאמור"גיל3.ג26
הגהההגהההוספת המילה "להלן" לצד הסעיף המוזכר.מקורות ההכנסה של הקרן275.5
מחיקה של מילים מיותרות בלא שינוי במהותמחיקה של מילים מיותרות בלא שינוי במהותמחיקת המילים: "היא קרן פנסיה מקיפה, אשר"תשלומי הקרן286

מחיקה של מילים מיותרות בלא שינוי במהותמחיקה של מילים מיותרות בלא שינוי במהותמחיקת המילים: "אך לא לפני גיל 60"תשלומי הקרן6.א29

מחיקת המילה "חלקי" ביחס להיוון, הוספת תשלומי הקרן6.ב30
"העברות כספים"

הצגה מדויקת יותר של התשלום המתואר 
בסעיף

הצגה מדויקת יותר של התשלום המתואר בסעיף. 
ההיוון הוא בהתאם לקבוע בתקנון.

תיקון ההגדרה ללא שינוי במהותתיקון הגדרהתיקון הגדרההשקעות317
הרחבת הגדרה ללא שינוי במהותהרחבת הגדרההרחבת הגדרהתשלומים לקרן9 א.ג32
בוצע תיקון הגהה באופן שבמקום המילים: תשלומים לקרן9.ה33

"בשנת המס השוטפת" יירשם: "באותה שנת מס".
הגהההגהה

הוספת המשפט הבא: "אין בתשלום רטרואקטיבי תשלומים לקרן9.ח34
כדי לקנות זכויות ביטוחיות, והכל בכפוף להוראות 

תקנון זה."

משקף נכונה את מצב הדברים הקיים על פי הוספת סעיף שמטרתו הבהרה
התקנון וההסדר התחיקתי.

הוספת המילים הבאות ביחס לגורם שממנו דמי ניהול11.ג35
ניגבים דמי ניהול לפי הסעיף: "ממקבלי פנסיה"

הוספת חידוד באשר לגורם שממנו ניגבים 
דמי ניהול אשר לפי הסעיף.

התאמת האמור ביחס לגביית דמי הניהול לסעיף 
48(ב) הקיים שבתקנון.

חישוב פנסיית זקנה לעמית 12.ב36
שבמועד הקובע הגיע לגיל 

60

הוספת הפסקה מבהירה כי הוראה זו תחול הוספת פסקת הבהרה
לגבי עמית שהיה בקרן במועד הקובע וכל עוד 

הוא עמית בקרן

דרישת אוצר

אופן חלוקת עודף / גרעון 12.ג37
אקוטארי

הבהרה אימתי יבוצע עדכון יתרת הזכאות של 
העמיתים ומקבלי הקצבה

התאמת מנגנון חלוקת העודף / גרעון 
אקטוארי

הבהרה לאופן ביצוע עדכון יתרות זכאות העמיתים 
ומקבלי הקצבה.

עליונות ההוראות ההסדר 13.ג38
התחיקתי

מחיקת המילים: "עד להתאמת התקנון להוראות 
אלו."

מחיקת מילים מיותרות, שכן בלאו הכי 
ההסדר התחיקתי גובר.

מחיקת מילים מיותרות, שכן בלאו הכי ההסדר 
התחיקתי גובר.

עדכון  סעיף -"הגיש או הוגשה בעבורו" בקשה הצטרפות לקרן14.א.392
להתקבל לקרן והוספת המילים: "ככל שנדרשו" 

ביחס למסמכים שיש לצרף.

הצטרפות עמית גם דרך בקשת מעסיקו 
בלבד. כמו כן, לחברה הזכות לדרוש מהעמית 

מסמכים בעת הצטרפותו.

לגישת החברה התיקון נכון יותר

הגהההגהההגהת ניסוחהצטרפות לקרן14.א.403
הגהההגהההגהת ניסוחהצטרפות לקרן14.א.415
14.ב(1) ו-42

(2) 
הוספת המילים: "מקבלת בקשתו להתקבל בקרן הצטרפות לקרן

כעמית והצגת כל המסמכים שנדרשו."
הבהרההוספת הבהרה לעניין המועד המצויין בסעיף.

תיקון טעות סופר.הוספת מילה חסרההוספת המילה "יום".הצטרפות לקרן14.ג.433
מחיקת פסקה בעניין חובת מילוי טפסים במסגרת הצטרפות לקרן14.ג.443

הצטרפות בהסדר עם מעביד.
העמית יידרש למלא את הטפסים שהחברה מחיקת פסקה

תדרוש ממנו, ככל שתמצא לנכון, לצורך 
הצטרפותו, ככל שתמצא לנכון.
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הוספת הפניה לנספח הרלוונטי ושינוי שם מסלולי הקרן15. ב45
ההגדרה למסלול ביטוח במקום מסלול קרן

ההפנייה לצורך נוחות הקריאה ושינוי שם ההגדרה הפניה לנספח
לפי דרישת אוצר

שינוי מסלול אפשרות לרכישת כיסוי 75% מסלול נכות  75%מסלול מוגדל נכות15. ב .464
משכר קובע לנכות בכל גיל הצטרפות

שינוי ושיפור מסלול ביטוחי

מסלול משופר לעמיתים שיודעים ורוצים מראש הגדרת מסלול ביטוחי חדשהוספת מסלול לגיל פרישה 60מסלול פרישה מוקדמת15. ב .476
לפרוש בגיל צעיר

מסלול נכות מקסימלי  15. ב .487
ושאירים בסיסי

הרחבת מגוון מסלולי הביטוחהגדרת מסלול ביטוחי חדשהגדרת המסלול הביטוחי

מסלול נכות מינימלית  15. ב .498
ושאירים בסיסי

הרחבת מגוון מסלולי הביטוחהגדרת מסלול ביטוחי חדשהגדרת המסלול הביטוחי

התאמה להסדר התחיקתישיקוף הוראות החוקמתן אפשרות לויתור על ביטוח החל מגיל 60מסלולי ביטוח15. ג .503
הוספת המילה "עמית" למילה "פעיל". מחיקת מסלולי הקרן15.ה51

מילים מיותרות בלא שבוצע שינוי במהות.
הגהההגהה

52

15

אפשרות לוויתור על כיסוי 
ביטוחי למקרה מוות

עדכון סטטוס בהתאם להודעה מגורם שלטוני הוספת סעיף לתקנון החדש יהיה סעיף 16
מוסמך, עמית שלא הודיע על שאירים ונפטר 
תוך 3 חוד' ממועד שינוי משפחתי יהיו זכאים 

שאריו לפנסיית שאירים, עמית שהודיע 
באיחור על שינוי מצב משפחתי ייגבה לו מיום 

השינוי אך לא יותר מ-3 חודשים

דרישת אוצר לשינוי נוסח ההגדרה

ניסוח מחדשאת סעיף חיתום בעת מעבר למסלול מעבר בין מסלולים5316
המגדיל כיסוי ביטוחי

בקשת אוצרניסוח

תעודות, מסמכים, בדיקות 17. 541
רפואיות והוכחות אחרות

החלפת הנוסח תוך שמירה על משמעות כוונת 
האמור.

החלפת הנוסח תוך שמירה על משמעות 
כוונת האמור.

לדעת החברה, נכון יותר.

נוספה הבהרה לעניין מועד מסירת הודעת הודעה על שינויים5518
השינויים של העמית לחברה המנהלת.

הוספת הבהרה לעניין המועד למסירת הודעת 
השינוי.

לדעת החברה, נכון יותר.

ההפנייה איננה רלוונטית יותר.מחיקת הפניה לסעיף בתקנון.מחיקת המילים: "בכפוף לסעיף 76 לתקנון זה."הפסקת חברות בקרן19.ד56
שינוי נוסח, במקום "תקופת חברותו האחרונה הפסקות וחידוש תשלומים5720

הרצופה "תקופת חברותו האחרונה בה עמית 
פעיל .."

לדעת החברה, נכון יותר.תיקון תקופת תשלום הריסק

העברת הכותרת "תשלומים לשמירת רציפות הפסקות וחידוש תשלומים5820
זכויות העמית לפנסיית נכות ולפנסיית שאירים" 

מתת סעיף 20(א) באופן שתתייחס לכל תתי 
סעיפיו של סעיף 20.

העברת מיקום של כותרת הרלוונטית לתתי 
סעיפיו של סעיף 20.

למען הסדר הטוב.

בוצע תיקון הגהה באופן שבמקום המילים: הפסקות וחידוש תשלומים5920
"בשנת המס השוטפת" יירשם: "באותה שנת מס".

הגהההגהה

הוספת הבהרה כי מגביית ריסק מתוך היתרה הבטחת זכויות21.ה60
הצבורה לא ינוכה דמי ניהול

בקשת אוצרהבהרה

מחיקת מילה מיותרת.מחיקת מילה מיותרתמחיקת מילה מיותרת: "חדשה".עמית לא פעיל6122
הוספת סעיף בו נאמר כי החברה המנהלת תודיע בקשה לקבלת פנסיית זקנה23.א62

לעמית כ-3 חוד' לפני הגיעו לגיל פרישה אודות 
זכאותו

החברה המנהלת תיידע עמית טרם הגיעו 
לגיל פרישה בדבר זכויותיו

בקשת אוצר

החלפת המילה "שלושה" בציון הסיפרה: "3". בקשה לקבלת פנסיית זקנה23.ב63
שינוי ניסוח המשפט האחרון של הסעיף מבלי 

לשנות במהות.

שינוי ניסוח מבלי לשנות במהות את האמור.שינוי ניסוח.

שינוי נוסח להוראה כי לאחר מועד הפרישה לא בקשה לקבלת פנסיית זקנה23.ב64
יוכל הפנסיונר לשנות את בחירתו כמפורט 

בסעיף24

בקשת אוצרניסוח

הפקדה אחרונה ששולמה לאחר מועד פרישת תיקון הגדרהבקשה לקבלת פנסיית זקנה23.ד65
העמית תוחזר לעמית

משקף נכונה את מצב הדברים הקיים .

הגהההגהההוספת המילה "להלן" לצד הסעיפים המוזכרים.חישוב פנסיית הזקנה24.א66
יתרון שיווקי והתאמה להוראות החוק , כך שיש יצירת תקופה הבטחה נוספתהוספה תקופה של 216 חודשיםתקופת הבטחה24.א.672

תקופה מבוטחת ארוכה ביותר שניתן להבטיח
יתרון שיווקי והתאמה להוראות החוק , כך שיש יצירת תקופה הבטחה נוספתהוספה תקופה של 216 חודשיםתקופת הבטחה24.א.684

תקופה מבוטחת ארוכה ביותר שניתן להבטיח
הוספת אפשרות היוון בהתאם להוראות הוספת סעיף המאפשר סוג היוון נוסף של הפנסיההיוון6927

ההסדר התחיקתי.
התאמה להוראות ההסדר התחיקתי.

היוון עד 25% לעמית הזכאי לפנסייה חודשית ניסוח היוון לפי תקנון בהתאם להוראות החוקהיוון7027
השווה או נמוכה מסכום הקצבה המזערי

התאמה להוראות ההסדר התחיקתי.

התאמה להוראות ההסדר התחיקתי.התניית היוון לעמית שקיבל פנסיית נכותהוספת סעיף תנאי לשני סוגי ההיווניםהיוון7127
27. ב עד 72

ז
עדכון ספרור סעיפיםעדכון ספרור סעיפיםעדכון ספרור סעיפיםעדכון ספרור סעיפים

הזכות לפנסיית שאירי 30.ב73
עמית

הוספת משפט (בהתאם להוראת סעיף 20(ב) 
לעיל)

הבהרההבהרה

הזכות לפנסיית שאירי 30.ו74
עמית

תיקון טעות סופר.תיקון טעות סופר ביחס לסעיף מוזכרתיקון ההפניה מסעיף 31.ד לסעיף 31.ג.

הזכות לפנסיית שאירי 7530
עמית

הבהרההבהרה ביחס לזכאות לפנסיית שאיריםהוספת סיפה לסעיף

דרישת אוצרהבהרההוספת הגדרה לפנסית שאירים בסיסיתחישוב פנסית שאירים7631
אופן חלוקת פנסיית שאירי 7732

עמית בין השאירים
תשלום פנסייה ליתום אחד או יותר מאב תיקון סופר

ומאם 30% מפנסיה בסיסית
תיקון סופר

תקרת פנסיה לשאירי עמית תהא 120% גריעת תת סעיףתקרת פנסיה לשאירי עמית33.א.782
מפנסיה בסיסית ולא יותר משכר קובע

בקשת אוצר

התאמה לשינוי אופן הטיפול בתביעות פנסיית הוספת המילים "או רופא הקרן"הזכות לפנסיית נכות35.א.792
נכות

שינוי אופן הטיפול בתביעות פנסיה כאמור בפרק 
שביעי העוסק בפנסיית הנכות.
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הבהרההבהרה ביחס לזכאות לפנסיית נכותהוספת סיפה לסעיףהזכות לפנסיית נכות35.א.803
תשלום פנסיה מהיום הראשון במקום מהיום תשלום פנסיה מהיום הראשוןתשלום פנסיה רטרואקטיבי35.ו81

61
יתרון שיווקי

הוספת משפט (בהתאם להוראת סעיף 20(ב) הזכות לפנסיית נכות35.ג82
לעיל)

הבהרההבהרה

החלפת המילים: "לתבוע להכירו כנכה" במילים הזכות לפנסיית נכות35.ז83
הבאות: "להגיש בקשה לקבלת פנסית נכות".

שינוי ניסוח לצורך הצגת האמור באופן ברור 
יותר.

שינוי ניסוח לצורך הצגת האמור באופן ברור יותר.

זכות לקבלת תשלומים על 36.א84
פי דין

הגהההגההתיקון שנת החוק בסעיף

זכות לקבלת תשלומים על 8536
פי דין

הוספת המשפט "או מקבל העמית פנסיית נכות 
ממקור אחר" בסעיף .

כל קבלת פנסיה ממקור אחר תהיה רשאית 
הקרן לתחלוף וקיזוז.

לגישת החברה התיקון נכון יותר

זכות לקבלת תשלומים על 36.א.861
פי דין

החלפת המילים "החזרת כספים" במילים: "קבלת 
תשלומים".

הגהההגהה

זכות לקבלת תשלומים על 36.א.872
פי דין

הוספת מילה שנשמטהניסוחהוספת המילים "כפול שיעור הנכות"

זכות לקבלת תשלומים על 36.ד88
פי דין

הגהההגהההחלפת המילה "האלה" במילה "האמורים".

זכות לקבלת תשלומים על 36.ד.ו- ה89
פי דין

הוספת המילה"הנזכרים" ביחס לחוקים שבפסקה 
א

הגהההוספת מילה חסרה

יתרון שיווקי בעלות מזעריתהגדלת שיעור התוספת ל 40%החלפת 33% ב 40%נכה סיעודי9037
מתן אפשרות למקבל קצבה נכות להפקיד לקרן דמי גמולים לנכה39.ב91

ולקבל זכויות. בנוסף, תוקנה המילה "תשלומים" 
ל:" תשלומי דמי גמולים".

מתן אפשרות לנכים להמשיך ולחסוך בקרן 
לפנסיה.

הרחבת זכויות הנכה

שונה תהליך הטיפול בפנסיית נכות במקום וועדה תביעת פנסיית נכות9241
רפואית יהיה רופא הקרן, חלק העמית על החלטת 
הרופא תמונה ועדה רפואית ניתן יהיה לערער על 

החלטת הוועדה הרפואית בפני ועדה רפואית 
לערעורים

לפשט את תהליך בדיקת זכאות לפנסיית נכותשינוי אופן הטיפול בתביעות פנסית נכות

תביעת פנסיית נכות-ועדה 41.א93
רפואית

פירוט בדבר ברכב הועדה, אפשרות לעמית החלפת ניסוח הסעיף
למנות רופא מטעמו ועל חשבונו.

למען הסדר הטוב. מדובר במידע רלוונטי להכללתו 
בתקנון הקרן.

תביעת פנסיית נכות-ועדה 42.ב94
רפואית לערעורים

הבהרה כי החברה המנהלת תישא בחלק החלפת ניסוח הסעיף
מהוצאות הערעור גם אם הערעור הוגש על 

ידי העמית

למען הסדר הטוב. מדובר במידע רלוונטי להכללתו 
בתקנון הקרן.

מסמכים רפואיים ובדיקות 9543
רפואיות

הוספת המילים: "ובדיקות רפואיות" לכותרת הרחבת כותרת הסעיף
הסעיף.

ההוספה מתאימה לתוכן תתי הסעיפים הנכללים 
בסעיף זה.

מסמכים רפואיים ובדיקות 43.א96
רפואיות

הוספת רופא הקרן לתוכן הסעיף והגדרת הוספת מילים לסעיף
רופא הקרן, הועדה הרפואית והועדה 

הרפואית לערעורים  כ"גורמים מוסמכים".

האמור בסעיף מפרט את הסמכויות הרלוונטיות 
לרופא הקרן, הועדה הרפואית והועדה הרפואית 

לערעורים (הגורמים המוסמכים).
מסמכים רפואיים ובדיקות 43.ב97

רפואיות
חובת התייצבות העמית במסגרת המועדים הוספת סעיף

לפי בקשת הגורמים המוסמכים
מדובר בחובת עמית שצריכה להיכלל בתקנון ביחס 

לדרישת כל אחד מהגורמים המוסמכים.
קביעת התנאי בו העמית יוכל להגיש בקשה שינוי הגדרהבדיקה חוזרת9844

לבדיקה חוזרת.
דרישת אוצר

הגיעו של הנכה למועד 9945
הזכאות לפנסית זקנה

הבהרההבהרהשינוי נוסח

הגהההוספת מילים למטרת הגהההוספת המילים: "של השאירים"פנסיה לשאירי נכה10046
הגשת בקשה לקבלת 47.ג101

פנסיה
פנסיה שעוכבה ללא קשר לסיבת העיכוב שינוי ניסוח

תשולם בתוספת הצמדה בלבד
לדעת החברה, נכון יותר.

שאירי נכה ושאירי עמית הזכאים לפנסיה שינוי ניסוח הסעיףסכומי פנסיה מזעריים10248
נמוכה ממינימום- רשאים למשיכת כספים או 

תשלום פנסיה בתוספת דמי ניהול, נכה- 
רשאי למשיכת כספים או קבלת  פנסיה 

שאירי תנאי סכום פנסיה מזערי לתשלום לא 
חל על שאירי פנסיונר

דרישת אוצר

התאמה למצב בפועלתשלום ביום העסקים הראשון של כל חודששינוי ניסוחמועדי תשלום הפנסיות10349
איסור העברת הזכות 10452

לפנסיה
הגהההוספת מילים למטרת הגהההוספת המילים: "על אף האמור לעיל"

הבהרההבהרהשינוי ניסוחמשיכת כספי עמית55.א105
המחיקה המתוארת נובעת מהתאמה להסדר מחיקת התייחסות לנוסחת ערכי הפדיוןמחיקת התייחסות לנוסחת ערכי הפדיוןמשיכת כספי עמית55.ב106

התחיקתי.
שינוי  מיקום של סעיף על מנת שיופיע בפרק העברת הסעיף לסעיף 34משיכת כספים55.ג107

בו הוא עוסק
הבהרה

הבהרה כי עמית אשר קבל פנסית נכות יוכל שינוי ניסוחמשיכת כספים55.ה108
למשוך את כספי הפיצויים

הבהרה

תשלום סכומים ממרכיב הפיצויים בהתאם הוספת סעיף בעניין תשלום כספי פיצויים.משיכת כספי פיצויים55 . ח109
להסדר התחיקתי.

התאמת להוראות החוק בנושא משיכת כספי 
פיצויים.

תשלום כספים לשאירי 56.ב.110
עמית

במקרה ונפטר אחד מהמוטבים חלקו יחולק הוספת סיפה לסעיף
לפי היחס ההמקורי שקבע המית

לדעת החברה, נכון יותר.

החזרת כספים לשאירי 56.א ו-ב111
עמית

שינוי המילה: "החזרת" בכותרת הסעיף 
והחלפתה למילה: "תשלום". מחיקת המילים: 
"לפי ערך פדיון כמפורט בנספח יג" והחלפתן 
במילים: "היתרה הצבורה בחשבונו" והגהה 

לניסוח הסעיף.

מחיקת מילים שאינן רלוונטיות לאור השינוי 
בהסדר התחיקתי והגהה.

התאמה להסדר התחיקתי והגהה.

הפסקת העבודה אצל 11257
מעביד

לדעת החברה, נכון יותר חוזר על עצמוגריעת הסעיףגריעת הסעיף
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זקיפת תשלומים לתגמולים 11358
ולפיצויים

בקשת אוצרהעברת הסעיף לסעיף 10העברת הסעיף לסעיף 9

החזרת כספי המעביד 11459
והעמית

החלפת הכותרת: "החזרת כספי המעביד 
והעמית" בכותרת הבאה: "החזרת כספים 
למעביד" וביטול תתי הסעיפים בסעיף זה 

ובמקומם הכפפת ההחזר להוראות ההסדר 
התחיקתי.

הכפפת החזר כספים למעביד להסדר 
התחיקתי.

הכפפת החזר כספים למעביד להסדר התחיקתי.

ביטול הסעיף בעניין אפשרות החברה להתקשר הסכם עם מעביד11561
עם מעביד בהסכם לצירוף  עובדים לקרן.

הסעיף המבוטל מוסדר במילים אחרות במסגרת ביטול סעיף
סעיף 14(ג) לתקנון.

מחיקת סעיף  המאפשר לאדם אחר לקבל את השימוש בכספי הפנסיה11663
פנסיית שאירים לטובת האדם שזכאי לפנסיה

סעיף מיותר שעשוי להביא אנשים לא זכאים  מחיקת סעיף
לבקש לקבל בעצמם את פנסיית השאירים.

כתובת עדכניתעדכון כתובת של החברה המנהלתעדכון בסעיףמען למסירת הודעות11767
פרק שנים 118

עשר
החלפת ניסוח הפרק הקיים בניסוח הפרק אפיקי השקעה

המקביל לו בתקנון קרן הפנסיה הכללית יובלים 
מנהלים שכבר אושר על ידי משרד האוצר. 

במסגרת החלפה זו: (1) תוכן הסעיפים שהיו 
במקור לא שונה במהות, אלא בוצעה התאמה 

בניסוח אל מול התקנון האחר; (2) נמחקו 
המשפטים שהיו במקור בסעיפים 70(ו) ו- 71(ב) 

בעניין אפשרותו של עמית או פנסיונר, לפי העניין, 
לבחור תמהיל השקעות המורכב מעד שלושה 
אפיקי השקעה; (3) נוספו משפטים שלא היו 
קיימים בתקנון הקרן המקיפה אולם קיימים 

בתקנון הקרן הכללית   (4) בוצעו תיקוני הגהה.

החלפת ניסוח הפרק הקיים בניסוח הפרק 
המקביל לו בתקנון קרן הפנסיה הכללית 

יובלים מנהלים שכבר אושר על ידי משרד 
האוצר.

התאמת ניסוח פרק אפיקי השקעה לפרק המקביל 
לו בתקנון קרן הפנסיה הכללית יובלים מנהלים 

שכבר אושר על ידי משרד האוצר.
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