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 תקנון קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים 

 27.12.2021גירסה מיום 

חברת הגמל לעובדי  קרן ההשתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים, המנוהלת בנאמנות ע"י  
)ח.פ.   בע"מ  העברית  תנוהל  (  510960586האוניברסיטה  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  עובדי  לטובת 

 בהתאם לנוהלי החברה המנהלת, להוראות כל דין ובהתאם לכללים ולתנאים המפורטים בתכנית זו: 

 :הגדרות .1

 
 בע"מ. חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית  "החברה המנהלת" 

 ו/או "החברה" 
   

קרן ההשתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים, שמספרה   "קרן השתלמות" או  
 , המנוהלת על ידי החברה המנהלת, בהתאם להוראות תקנון זה 1182  "הקרן": 

 והוראות כל דין. 

המסדירים  החוקים, התקנות, הכללים וההוראות כפי שיהיו מעת לעת,  "הדין החל" ו/או 
 אופן ניהול קרנות השתלמות.  את "הדין": 

נוהלי החברה המנהלת הנוגעים לאופן ניהול הקרן, והכל בכפוף לדין החל   "הנוהלים":
 באותה העת. 

 . 2005 –חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה  "חוק קופות גמל":

 . 2005 –תקנות מס הכנסה )נוסח משולב(, התשס"ה  "פקודת מס הכנסה": 

 . 1964 –תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד  "תקנות מס הכנסה": 

 כהגדרת המונח בחוק קופות גמל.  "דמי השתלמות":

 .בירושלים העברית האוניברסיטה " האוניברסיטה"

 : מאלה אחד כל  "המעסיק":               

  בהם  מחזיקה   האוניברסיטה  אשר תאגידים    לרבות,  העברית האוניברסיטה
  אקדמי  סינוף  בהסכם  הקשורים  גופים ,  וכן    השליטה  מאמצעי  20%  לפחות 

 .  האוניברסיטה עם

   אדם הקשור למעסיק בהסכם העסקה.                          "עובד"                

 
   .אדם המקבל גימלה בגין תקופה בה היה קשור למעסיק בהסכם העסקה              "        גימלאי"               

 
 :מהבאים אחד כל                       "עמית":               

1. 
  במוסדות הקשורים עם האוניברסיטה בהסכם סינוף אקדמי ;  עובד

לעיל    - מעסיק  בהגדרת  הקבוע  המשולב    –כפי  סגל  איש  שהוא  מי 
 בפעילות  המחקר וההוראה במוסדות אלו; 

 של האוניברסיטה;  גמלאי .2
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3. 
החברה   בקופה  עמית  שהיה  לשעבר  עובד שבניהול  הקופות    מבין 

  קיים   ההצטרפות  למועד  נכון  ואשר  המעסיק  אצל  עבודתו   בתקופת
 , כאמור.  קופותהמבין   בקופה חשבון  שמו על

 של האוניברסיטה.  גמלאיאו /ו האוניברסיטה  עובד של  זוג בן .4

 . בהוראות הדיןכהגדרתו  "עמית שכיר": 

 . בהוראות הדיןכהגדרתו  "עמית עצמאי" 

 לחוק קופות גמל.  16מסמך זה, שהינו תקנון הקרן כמשמעותו בסעיף  "התקנון או  
  "התכנית": 

 
בדצמבר של כל שנה, לפני   31 - בינואר ומסתיימת ב 1-התקופה המתחילה ב "שנה": 

 הלוח הגריגוריאני. 
 
 
 

     :שם הקרן .2
 

 "קרן ההשתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים". 
 

 :מהות הקרן .3
 

הקרן הינה קופת גמל ענפית, כמשמעות המושג בחוק קופות גמל, המיועדת לחסכון ולתשלום דמי  
 כהגדרתם בתקנון זה.  השתלמות לעמיתים

 

 :ואיסור הפליהאיסור העברה ושיעבוד  .4
 

 זכויות העמיתים בקרן אינן ניתנות להעברה או לשעבוד לאחר. .א

 

 לא תהיה אפליה בין הזכויות המוקנות לעמיתי הקרן.  .ב
 

 :הצטרפות עמיתים לקרן .5
 

 זכאי להצטרף לקרן: 
 . כל מי שהנו עמית כהגדרתו בתקנון זה. 

 

 :הפקדות לקרן .6
 

 הפקדות עמית שכיר:  .א

 

המעסיק יעביר את ההפרשות בגין העובדים הזכאים, בהתאם להסכמי העבודה ועל פי הדין   (1)
 החל. 

ת המעסיק בהתאם לאמור בהסכמי העבודה )להלן:"סכום ההפרשות"( יועברו מידי  הפרשו (2)
 י שינוהל ע"י החברה בהתאם להוראות תקנון זה. חודש בחודשו לחשבון העובד הזכא
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גובה סכום ההפרשות עשוי להשתנות בהתאם להוראות הסכמי העבודה שיחולו מעת לעת על   (3)
 העובדים ובכפוף לדין שיחול.

 

 הפקדות עמית עצמאי:   .ב
 הדין.  החברה המנהלת תקבל הפקדות עמיתים עצמאיים בדרכים ובמועדים הקבועים בהוראות 

 
 
 

 :כיסוי ההוצאות .7
 

החברה המנהלת רשאית לכסות את הוצאותיה על ידי ניכוי דמי ניהול מחשבונותיהם של העמיתים  
 בהתאם לאמור בחוק קופות גמל ובתקנות לתקנות מס הכנסה, כפי שיהיו מעת לעת. 

 
רה המנהלת תגבה דמי ניהול, לפי הוצאות בפועל, אשר לא יעלו על השיעור המקסימאלי הקבוע  החב

 על פי כל דין, כפי שיהיה מעת לעת. 
 

 :השקעות כספים .8
 

החברה המנהלת תשקיע את הכספים שיצטברו בחשבונות האישיים של העמיתים, לפי החלטות ועדת  
כל דין  פות הגמל, תקנות מס הכנסה ו/או  ההשקעות של החברה, אשר תתקבלנה בהתאם לחוק קו

 אחר שיחול מעת לעת. 
 

 :חלוקת רווחים משיכה והעברת הכספים .9
 

הרווחים ו/או ההפסדים הנצברים יחולקו לחשבונות העמיתים, בהתאם לאמור בכל דין שיחול   .א
 מעת לעת. 

 

לנוהלי החברה  משיכה ו/או העברת כספים, לרבות משיכה למטרות השתלמות, תעשה בהתאם   .ב
 המנהלת ולהוראות כל דין, כפי שיהיו מעת לעת. 

 

המעסיק ייחשב כמי שהסכים מראש לשחרר את הכספים שנצברו בחשבון קרן ההשתלמות לזכות   .ג
העובד והחברה לניהול לא תידרש לקבל את הסכמת המעביד בעת בקשה למשיכה או להעברת  

 . כספים, אלא אם נקבע במפורש אחרת בהוראות כל דין
 

עמית בקרן יהיה רשאי להעביר לקופה כספי קרן השתלמות שנצברו לזכותו בקרן השתלמות ו/או   .ד
 בקופת גמל אחרת, והכל בהתאם להוראות כל דין. 

 

סעיף   .ה להוראות  בהתאם  בחשבונותיו,  שנצברו  הכספים  ישולמו  עמית,  פטירת  של    10במקרה 
 לתקנון זה. 

 

 :תשלום במקרה של פטירת עמית .10
 

עמית ישולמו סכומים העומדים לזכותו של העמית בחשבונותיו וכן סכומים שישולמו ע"י חברת  במות  
 הביטוח במקרה בו היה העמית מבוטח כדלקמן:
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נתן עמית לחברה הוראות בכתב אשר התקבלו בחברה לפני פטירתו, שבהן ציין את מי שיקבל   .א
  6הוראת הנהנים(, מפורט בסעיף  לאחר פטירתו את הסכומים שיעמדו לזכותו בחשבונותיו )להלן 

 )ג( לעיל, תבצע החברה את הוראת הנהנים. 
 

 נקבעו נהנים אחדים ולא נקבעו חלקיהם, יחולקו הסכומים באופן שווה ביניהם.
 

נפטר נהנה לפני העמית ולא ניתנה הוראת העמית בעת היותו בחיים מה יעשה בחלקו של הנהנה,  
ניתנה הוראת הנהנים לטובת הנהנה שנפטר והחברה תשלם את  יחשב הדבר כאילו מעולם לא  

בכלל   היחסי  לחלקם  בהתאם  הנותרים  לנהנים  שנפטר  הנהנה  של  לזכותו  העומדים  הסכומים 
 הסכומים. באין נהנה נוסף תשלם החברה בהתאם לאמור בסעיפים קטנים )ג( או )ד( או )ה(. 

 
אה מאוחר לתאריך מתן הוראת הנהנים  עמית שהוראת הנהנים שלו ניתנה בצוואה ותאריך הצוו

והדבר הובא לידיעת החברה לפני ביצוע הוראת הנהנים שבידי החברה, תשלם החברה    –לחברה  
ממנו  לנהנים   מאושר  העתק  או  צוואה  קיום  צו  לחברה  שימציאו  לאחר  זו,  בצוואה  הרשומים 

 שניתן לקבל על ידי בית משפט או בית דין מוסמך בישראל.
 

עמית   .ב נתן  את  לא  החברה  תשלם  נהנים,  הוראות  לבצע  יהיה  ניתן  לא  אם  או  נהנים  הוראת 
 הסכומים העומדים לזכותו בחשבונותיו בהתאם לאמור בסעיפים קטנים )ג( או )ד( או )ה( להלן. 

 

 למי שנתמנה על ידי בית המשפט מוסמך בישראל להיות מנהל העזבון של עמית שנפטר. .ג
 

קטן )ג( או לא ניתנה לחברה הודעה על מינוי כזה, יהיו זכאים  לא נתמנה מנהל עזבון כאמור בסעיף   .ד
לקבל מהחברה את הסכומים העומדים לזכותו בחשבונותיו, אותם היורשים המנויים בצו ירושה  

היורשים על פי דין(  -של עמית שנפטר שניתן על ידי בית משפט או בית דין מוסמך בישראל )להלן
ושה, בתנאי שהיורשים על פי דין המציאו לחברה העתק  באותם החלקים ביניהם כנקוב בצו היר

 מצו הירושה המאושר על ידי בית המשפט או בית הדין. 
 

עמית שנפטר וציווה ליורשיו את הסכומים העומדים לזכותו בחשבונותיו או שציווה להם את כל   .ה
סקה זו לעיל,  נכסיו )להלן היורשים על פי צוואה( ולא נתמנה מנהל עזבון כאמור בסעיף קטן )ג( מפ

ם העומדים לזכותם בחשבונות  ייהיו היורשים על פי הצוואה זכאים לקבל מהחברה את הסכומ
באותם החלקים ביניהם או באותם הסכומים כאמור בצוואה בתנאי שהיורשים  העמית הנפטר  

על פי הצוואה המציאו לחברה העתק מאושר על ידי בית המשפט או בית הדין של צו קיום הצוואה  
 תן על ידי בית משפט או בית דין מוסמך בישראל. שני

 

לתקנון זה, משום הכללת הסכומים העומדים לזכותו של העמית הנפטר    10אין בהוראת סעיף   .ו
 בחשבונותיו כחלק מעזבונו.  

 

 רישומי החברה יהוו הוכחה מכרעת לסכומים העומדים לזכות העמית, והם מחייבים את העמית.  .ז
 

 :     התקנון וביטוח קולקטיבישינוי הוראות  .11
 

לשם שינוי הוראות תקנון זה יידרש רוב של המצביעים בדירקטוריון החברה המנהלת, בהתאם למניין  
הנדרש בתקנות ההתאגדות של החברה המנהלת ובכפוף לאישורים הנדרשים, לשינוי הוראות  החוקי  

 התקנון, על פי כל דין. 
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הכללית של החברה המנהלת רשאית להחליט, מעת לעת, על עריכת ביטוח קולקטיבי לעמיתי    האסיפה
 הקרן, וזאת בכפוף להוראות כל דין. 

 

על אף האמור בתקנות החברה יהיו מנהלי החברה חייבים לעשות כל פעולה אשר ההסדר התחוקתי   .12
 . יחייב עשייתה ומנועים לעשות כל פעולה שההסדר התחוקתי אוסר עשייתה

 

 כתובת בארץ ומיקוד לשם משלוח הודעות אליו.  –כל עמית יציין בבקשתו להתקבל כעמית  א. .13

 חייבת לשלוח הודעות לעמית שלא מסר כתובת בארץ לשם משלוח הודעות אליו.   החברה לא תהיה  .ג

דהיינו על ידי משלוח ההודעה בדואר לאחר שהודבקו    –כל הודעה שנשלחה לעמית בדואר רגיל   .ד
תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך זמן שבו    –על המעטפה בולים לשם משלוח רגיל )לא רשום(  

 היתה ההודעה נמסרת על ידי הדואר בדרך הרגילה. 
 

     :מקום שיפוט .14
 

ערך אך ורק בבית  כל התדיינות משפטית במחלוקות הנובעות מתנאי התקנון, או הקשורה בהם, תי 
                                                                                                                                                                                                          המשפט המוסמך בירושלים.

                     

  


