
   "מסלול מקוצר – ולגננותקרן השתלמות למורים "הודעה על ביצוע שינויים בתקנון 

 
 ( מתכבדת להודיע כדלהלן:"החברה")  חברה מנהלת בע"מ - ולגננותקרנות השתלמות למורים 

 
מאת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר )להלן:    4.1.2016בהתאם לאישור מיום  

(  284)מ.ה.    "מסלול מקוצר  –ולגננות    "קרן השתלמות למוריםשינויים בתקנון    (, נערכו"הממונה"
 (."קרן ההשתלמות"ו/או  ""הקרן)להלן: 

 
להוראות   בקרן ההשתלמות  כחלק מהיערכות החברה להתאמת מסלולי ההשקעה  נעשו  השינויים 

"חוזר  )  16.9.2015"מסלולי השקעה בקופות גמל" מיום    2015-9-29הממונה בחוזר גופים מוסדיים  
השקעה" לשםמסלולי  וכן  העבודה    (  ולתהליכי  הקיים  לדין  והתאמתו  בכללותו  התקנון  עדכון 

 הקיימים כיום בקרן ההשתלמות.  
  

 . 4.1.2016לתוקף החל מיום  נכנסוהשינויים 
 

     השינויים שנעשו בהוראות התקנון: ו  להלן יפורט
 

 הסעיף 
 

 השינוי 
 

 מהות השינוי 

"ההסדר  ת  הגדרו  – 1סעיף  הגדרת  נוסח  שינוי 
 . התחיקתי"

שמלבד  כך  כללית,  בלשון  מנוסחת  החדשה  ההגדרה 
הוראות החוק שצוינו בה באופן ספציפי היא הורחבה 
הצווים,  התקנות,  החוקים,  "כל  את  גם  לכלול 
ההוראות וההנחיות של הממונה על אגף שוק ההון או  

ה  של כל גורם מוסמך אחר, העשויים לחול על פעולותי
 של החברה ו/או הקופה. ." 

 
 שינוי הנוסח אינו משנה את ההגדרה באופן מהותי.   . שינוי נוסח הגדרת "הבנק"

קופת   "כספי  הגדרת  שינוי 
 הגמל" 

ל"כספי קופת הגמל   שונההמונח "כספי קופת הגמל"  
 ו/או "כספי הקופה"". 

 . המונח "מעביד שונה ל"מעסיק"   .שינוי הגדרת "מעביד"
במילה  בהתאם   "מעביד"  המילה  הוחלפה  לכך, 

 "מעסיק"  לאורך כל סעיפי התקנון.
 

למקרה    2סעיף  בנוגע  הוראה  הוספת 
הוראות   בין  סתירה  של 
ההסדר  להוראות  התקנון 

 התחיקתי. 
 

לתקנון  שנוספה  ההוראה  סתירה  להלן  של  "במקרה   :
התחיקתי,  ההסדר  להוראות  זה  תקנון  הוראות  בין 

 התחיקתי." תגברנה הוראות ההסדר
 

  7.1)סעיף    8.1סעיף  
 לתקנון המתוקן( 

 

 שינויי הניסוח אינם משנים את הסעיף באופן מהותי.  נערכו שינויי ניסוח. 

  7.2)סעיף    8.2סעיף  
 לתקנון המתוקן( 

 

בשמות  שינויים  נעשו 
ההשקעה  ובמדיניות 
מסלולי  של  התקנונית 
בהתאם  בקרן,  ההשקעה 

מסלולי  להוראות   חוזר 
מסלולי   ונספח  השקעה 

 ההשקעה המצורף אליו. 
 

באופן   משנים  אינם  אשר  בלבד  ניסוח  בשינויי  מדובר 
מסלולי  של  התקנונית  ההשקעה  מדיניות  את  מהותי 

 ההשקעה בקרן. 
 

  11)סעיף    16סעיף  
 לתקנון המתוקן( 

 

ואימוץ  הסעיף  מחיקת 
הוראות התקנון התקני לקופת  

מוטבים הוראת  בנושא  ,  גמל 
הממונה   ידי  על  פורסם  אשר 

בשינויים  24.8.2015ביום    ,

נמחק   דיוו  היה חסר  מאחר שנוסחוהסעיף  ברור    . לא 
וכולל   המקורי  מהסעיף  יותר  רחב  החדש  הסעיף 
 הוראות בנושאים שלא היו מוסדרים בסעיף המקורי.    



המחוייבים  וההתאמות 
 לעבודת הקרן. 

 
סעיף     17.3הוספת 

 לתקנון המתוקן  
עוסק באופן פעולת   21.3סעיף  

שבו  במקרה  המנהלת  החברה 
זוכה בטעות חשבונו של עמית  
בקופה בסכומי כסף להם הוא  
לא   זה  נושא  זכאי.  היה  לא 

 הוסדר בתקנון המקורי.  

ש במקרה  כי  קובע  החדש   בטעות  זוכה  בוהסעיף 
  היה  לא הוא  שלהם כסף בסכומי בקופה העמית חשבון

  את   חייבל  רשאית  המנהלת  החברה  תהא,  זכאי
העמית    חשבונותיו   אלה   סכומים  בשל  בקופהשל 

  השבתם   למועד  עד  עליהם  שהצטברו  הרווחים   בצירוף
 . לקופה

 
סעיף     17.4הוספת 

 לתקנון המתוקן  
בזכות    21.4סעיף   עוסק 

החברה  של  והקיזוז  העיכבון 
שלעמית   במקרה  המנהלת 
כלפי  חובות  יצברו  בקרן 
הוסדר   לא  זה  נושא  החברה. 

 י.  בתקנון המקור

כנגד    חובותיעמדו  רן  ולעמית בק  היההסעיף קובע כי  
  על   קיזוזאו  /ו  עיכבון  זכות  לחברה  תהיה,  קרןה

  העמית  שם  של  שיופקדואו  /ו  המופקדים  הכספים
ההשתלמותק  בכלאו  /ורן  בק  החברה   שבניהול  רנות 

  חברה   של  בניהולה  המצויים  אחרים  בחשבונותאו  /ו
 . החברה של אחות מנהלת

 
 

  ו השינויים שבוצעו ב  המכיל את וכן בנוסח קרן ההשתלמות של  המעודכן  בתקנון ן בכל עת ניתן לעיי 
באתר החברה באמצעות הקישורית הבאה:  בגרסת "עקוב אחר שינויים"

http://www.kranoth.org.il/kmorim/site/homepage.asp 
 

 
 

 בברכה,                                                                                                                  
 

   – ולגננות קרנות השתלמות למורים
 חברה מנהלת בע"מ 

 

http://www.kranoth.org.il/kmorim/site/homepage.asp

