
 
  
  
  

  3.6.2014מהדורה עדכית ליום  – קופת גמל גלבתקון שהוכסו השיויים 
  
  
  (במקום שמה הקודם). של החברה בתקון שולב השם הוכחי  .1

  קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ.יהול  –השם הוכחי של החברה הוא: גל   
  
  
  הוגע לאיסור העברה/שעבוד זכויות בחשבון בוסח הבא:לתקון הקופה הוסף משפט  2בסעיף   .2

  

  "עמית לא יהיה רשאי להעביר או לשעבד זכויותיו בחשבון לאחר, 

  אלא בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי".

    
  
  

  1.2.2009מהדורה עדכית ליום  – קופת גמל גלבתקון שהוכסו השיויים 
  

    
וסח התקון מטרתם ולהרחיב את מסלולי החיסכון מקופת גמל לתגמולים השיויים שהוכסו ב

הורחבה אפשרות עמיתי הקופה לבחור להשקיע את  כן,-לקופת גמל לתגמולים ולפיצויים. כמו
. בוסף לשיויים אלה הוכסו  תיקוי ללא מיות מסלול אג"ח –כספיהם במסלול השקעות סולידי 

  שימת התיקוים:עריכה לשוית בתקון. להלן ר
  
  הוספת המילה "לפיצויים" בכל מקום בו מתוארת הקופה כקופת גמל לתגמולים.  א.
  ידי'.-המילה 'ע"י' שותה למילה 'על  ב.
  הגדרת "מעביד" שותה ל'הגדרת המוח בחוק קופות גמל'.  ג.
  הוספה הגדרת 'קופת גמל מסלולית' לסעיף ההגדרות בתקון.  ד.
ם "בעשייתה של" ובמקומן כתב 'לעשות' וכן מחקה המילה 'שעשייתה' מחק המילי  ה.

  ג' לתקון (עריכה לשוית ללא שיוי מהות). 2בסעיף  –ובמקומה כתב 'ש' 
  הדן שתשלום כספי הפיצויים של עמית שפטר. 8.1הוסף סעיף   ו.
והוכסו והוגדר שהוא יחול רק על כספי התגמולים שהצטברו  8.2הפך לסעיף  8סעיף   ז.

 שיויים בפתיח.
 פסקה שייה הוספו המיליה "במקרה בו" (עריכה לשוית ללא שיוי מהות). 8.2.1סעיף   ח.
פסקה שלישית הוספה המילה 'אם' בתחילת הפסקה (עריכה לשוית ללא שיוי  8.2.1סעיף   ט.

 מהות).
הוסף בסוף הסעיף המשפט "וכל על סגירת מסלול השקעות קיים או סגירתו בפי  9.5סעיף   י.

 הפקדות חדשות".
  מחקה. –שוה כך שהמילה שי, שהתייחסה לשי מסלולי השקעה  9.6סעיף   יא.
המושגים "המסלול הכללי" ו"המסלול המייתי" שוו ל"מסלול כללי" ו"מסלול  9.6סעיף   יב.

  .מייתי"
  הוספה פסקה המתייחסת למסלול אג"ח ללא מיות. 9.6סעיף   יג.
הדן בהעברה בין מסלולי השקעה הוספו המילים "בהתאם לוהלי החברה". כמו  9.7סעיף   יד.

כן מחקו המשפטים המתייחסים בהעברה ממסלול רגיל למסלול מייתי ובמקומם הוכסו 
  משפטים הדים באופן כללי בהעברה ממסלול למסלול.


