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 לכבוד
 קרנות השתלמות למורים וגננות קרנות השתלמות למורים תיכוניים

 חברה מנהלת בע"מ חברה מנהלת בע"מ –מורי סמינרים ומפקחים 

 קרנות השתלמותבקשה להעברת כספים בין 

 העמית פרטי חשבון א.
 מעבירהבקרן ה מעמד העמית מס' חבר כתובת *מס' תעודת זהות שם העמית

       פעיל א פעילל 

 הרגיל קרןמ – בקשת העברה .ב
 (:"ההמעביר הקרן") ההבא בקרןמחשבוני את מלא היתרה הצבורה  אבקש להעביר

 אישור מ"ה שם מסלול המעביר סמן 

 מסלול רגיל –קרן השתלמות למורים וגננות  

 484 מסלול כללי 
 2035 מסלול הלכה 
 2036 מסלול אג"ח 
 מסלול רגיל –מורי סמינרים ומפקחים קרן השתלמות למורים תיכוניים  

 485 מסלול כללי 
 2037 מסלול הלכה 
 2038 מסלול אג"ח 

 (:"תהמקבל הקרן)" ההבא בקרןלזכות חשבוני 
 אישור מ"ה המקבל המסלולשם  סמן 

 "מקור " מקוצרמסלול  –קרן השתלמות למורים וגננות  
 284 מסלול כללי 
 2039 מסלול הלכה 
 2040 חמסלול אג" 
 "מקור" מסלול מקוצר –קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים  
 285 מסלול כללי 
 2041 מסלול הלכה 
 2042 מסלול אג"ח 

 "מקור" – תמקוצר קרןמ – בקשת העברה .ג
 (:"ההמעביר הקרן") ההבא בקרןאבקש להעביר מחשבוני 

 אישור מ"ה המעבירל שם מסלו סמן 

 מקוצרמסלול  –למות למורים וגננות קרן השת 

 284 מסלול כללי 
 2039 מסלול הלכה 
 2040 מסלול אג"ח  
 מסלול מקוצר –קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים  

 285 מסלול כללי 
 2041 מסלול הלכה 
 2042 מסלול אג"ח 

 (:"תהמקבל הקרן)" ההבא בקרןלזכות חשבוני 
 אישור מ"ה המקבלל סלושם מ סמן 

 מסלול רגיל –קרן השתלמות למורים וגננות  

 484 מסלול כללי 
 2035 מסלול הלכה 
 2036  (1)מסלול אג"ח  
 מסלול רגיל –קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים  

 485 מסלול כללי 
 2037 מסלול הלכה 
 2038  (1)מסלול אג"ח  

 צילום תעודת זהות לטופס ההעברה חובה לצרף* 
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 . העמיתים במסלול אג"ח בקרנות מסלול רגיל לא יהיו רשאים לצאת לשנת השתלמות בהתאם להוראות תקנות הקרן (1)
 בקרן מסלול רגיל יהיו רשאים לעבור למסלול אג"ח רק עמיתים המקיימים אחד מן התנאים הבאים: (2)

 שנה לפחות. 55עמית שגילו  .א
 מי שפרש לגמלאות. .ב

 והכל בהתאם לתקנוני הקרן המעבירה והקרן המקבלת ובכפוף להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת.
 

 העמית תהצהר ד.

 הריני מצהיר בזאת כי: 

ידוע לי כי לא ניתן לפצל את התשלומים לקרן בין מסלולי השקעה שונים הקיימים בקרן המקבלת וכי התשלומים יופקדו   .1
 במסלול השקעה שנבחר על ידי.

ני נותן לכך את הסכמתי שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק א .2
לחברה  2005-)ד( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה 23ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר לפי סעיף 

 המנהלת את הקרן המקבלת.

 אני מצהיר כי למיטב ידיעתי במועד חתימתי על בקשה זו מתקיימים כל התנאים הבאים: .3

 לא קיים צו עיקול על חשבוני בקרן המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל. א.

 .לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקרן המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל ב.

 לא קיימת בחשבוני בקרן המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה. ג.

ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגבי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים תבוטל 
 בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקרן המקבלת.

האישור החברה המנהלת וכי העברת הכספים בין הקרנות תתבצע בהתאם לנוהלי החברה  ידוע לי כי הצטרפות לקופות מותנית .4
 המנהלת , הוראות תקנון הקרן ובהתאם להסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת .

חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר 
 ה.להתחייב ב

 
 

 ולראיה באתי על החתום:
 
 

 ___________________ חתימת העמית  תאריך: ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 כתובת למשלוח דואר: קרנות השתלמות למורים
 6108102אביב , -, תל 8224ת.ד. 

 03-7706060,  *5339צור קשר: 
WWW.KRANOTH.ORG.IL צור קשר באתר   
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  הודעה על ביטול בקשת העברה
 

 
 

 לכבוד
 קרנות השתלמות למורים וגננות קרנות השתלמות למורים תיכוניים

 חברה מנהלת בע"מ חברה מנהלת בע"מ –מורי סמינרים ומפקחים 
 
 
 
 
 

 בהמשך לבקשתי להעברת כספים מקרן ההשתלמות _______________________ לקרן ההשתלמות _________________ , 

 _______מס' אישור מס הכנסה _________

 אני מודיע בזה כי בקשתי מבוטלת.

 

 
 

 __באתי על החתום, היום___________ ולראיה

 _________________________ שם העמית

 ___________________  מספר תעודת זהות

  ______________________________ 

 

 

 

 

ימה על טופס ידי חת-ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה לגביה לקרן המעבירה, על 10לידיעתך, בקשת ההעברה ניתנת לביטול תוך 
 זה והעברתו לקרן המעבירה ) הקופה ממנה מועברים הכספים(. העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס או בדואר.

 


