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עצמאיפיית70ייפסם188עלתוכניתנללייםתנאים
גמלכקופתמאושרתהתוכנית

הגדרות-1סעיף
המשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
)להלןכמפורטלצדוהמופיעה

מהח0נוןהמנוניםסכומים-המצטברהחסכוןניהולדמי
כמפורטהשקעהבמסלולההשקעותניהולבגיןהמצטבר
.הפוליסהפרטיובדף(א)4בסעיף

בלתיחלקומהווהלפוליסההמצורףדף-הפוליסהפרטידף
ודמי,הפוליסהתקופת,הפוליסהמספראתהכולל,ממנהנפרן

.הניהול
,המפקחוהוראותהצווים,התקנות,החוקים-תחיקתיהסדר
התנאיםאתיסדירואשר,להלןהמוזכריםהחוקיםלרבות
.לעתמעתשיחולוכפי,והחברההעמית,הפוליסהעלהחלים
או,שוטפתפרמיהשאינהפעמיתחדהפקדה-הפקדה
חובתחלהאם,פעמיתחדבהפקדהשדווחהקופותביןהעברה
חדכהפקדהלקבלההסכימהושהחברה,דיןפיעלדיווח

.התחיקתילהסדרובכפוףלנהליהבהתאםפעמית
מ"בעלביטוחחברהמנורה-חברה
.1981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-הביטוחחוזהחוק
,(ביטוח)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-הפיקוחחוק

.1981-א"התשמ
קופות)פיננ0ייםשירותיםעלהפיקוחחוק-גמלקופותחוק
.2005-ה"התש0,(גמל

הצבוריםהכספיםסך-השקעהבמסלולמצטברחסכון
.מסויםהשקעהבמסלול
בכל,בפוליסההצבוריםהכ0פיםכל0ך-מצטברחסכון

.הפרקיםכלפניועלההשקעהמסלולי

דמיבניכוימצטברח0נון-(פדיוןערך)למשיכהמצטברחסכון
המפורטהחישובובאופן,החישובביום,המצטברהחסכוןניהול
.ממנהחלקאוהפוליסהותמומשבמידה,הפוליסהבתנאי

ממסלולבפועלנספיםנמשנושבוהיום-כספיםמימושיום
.ההשקעה

בנאמנותמשותפותהשקעותבחוקכהגדרתו-עסקיםיום
(1994-ד"התשנ)

שקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןהמחיריםמדד-מדד
מוסדכלי"עיתפרסםאםאף,ל0טטי0טיקההמרכזיתהלשכה
שהואבין,במקומושיבואאחרמדדכללרבות,אחרממשלתי

.לאואםוביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוי
הלשכהתקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבואאם

.המוחלףהמדדלביןבינוהיחסאתל0טטי0טיקההמרכזית
תחילתשלבחודש1-בהידועהאחרוןהמדד-בסיסימדד

100)1959ינוארחודשלמדדמותאםהב0י0יהמדד.הביטוח
.000,1-במחולק,(נקודות
החסכוןלקבלת,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזנאי-מוטב

.העמיתבמותלמשיכההמצטבר
חישובשבוהשקעהמסלול-ברווחיםמשתתףמנורה

.11ב0עיףכאמורמתבצעהמצטברוהח0נוןהתשואה

כלאוברווחיםמשתתףמנורהמסלול-מחדלברירתמסלול
.המפקחבאישורבמקומושיבואאחרמסלול
בחרבהםההשקעהממסלוליאחדכל-השקעהמסלול
שינוייםלרבות,הפוליסהפרטיבדףוהמפורטיםהעמית
מסלוליפתיחתכולל)לעתמעתבהםשיחולועתידיים
.(השקעה
עלהפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-מפקח

.1981-א"התשמ(ביטוח)פיננ0ייםשירותים
בשלוכ0פיםשמשתלמיםאוכספיםהמשלםאדם-עמית
שלמקבילתשלוםבלאמשלםשהואתשלוםבשלעובדלרבות
שמוואשרהפוליסהנשואבחוזההחברהעםהמתקשר,מעביד
.כעמיתהפוליסהפרטיבדףנקוב

המצורפיםותוספתנספחוכלההצעהוכןזהחוזה-פוליסה
.לה

לשלםהעמיתשעלאחריםותשלומיםשוטפיםכ0פים-פרמיה
.הפוליסהפרטיודףהפוליסהתנאילפי,לחברה
הצבוריםהכ0פיםהעברתבעתייגבהמעברקנס-מעברקנס

.הכללייםלתנאים8ב0עיףוכמפורטהשקעהבמסלול
.הפוליסהפרטיבדףהנקובהמועד-הפוליסהתקופתתום

דרכי)ביטוחעסקיעלהפיקוחתקנות-השקעהדרכיתקנות
.2001-א"התש0(התחייבויותיווניהולמבטחשלההוןהשקעת
וניהוללאישורגללים)הננסהמ0תקנות-הכנסהמסתקנות
הוראותאולעתמעתשיהיוכפי,1964-ד"תשכ(גמלקופות
.במקומןשיבואוגמלקופותחוקלפי

הכ0פיםבערךהגידולשיעור-השקעהמסלולתשואת
נתונהבתקופה,ההשקעהבמסלולהמושקעים

החברהחבות-2סעיף
בחוק,בפוליסהלאמורבהתאםנקבעתהחברהחבות(א)

.התחיקתיובהסדר
אולעמיתלשלם,היאהפוליסהפיעלהחברהחבות(ב)

ב0עיףכהגדרתו)למשיכההמצטברהחסכוןאתלמוטב
המוטבאו/ומהעמיתלההמגיעחובכלבניכוי(להלן10
.זופוליסהתנאיפיעל

הפרמיותאוההפקדותתשלום-3סעיף
,בפוליסההקבועיםהפירעוןבזמניתשולמנההפרמיות(א)

חובת.החברהתסכיםשלהןהתשלוםמדרכיבאחת
תקופתבתוםאוהעמיתבמותנפסקתהפרמיותתשלום

עתבגלפעמיתחדהפקדהלהפקידניתןכ"כמו.הפוליסה
.החברהלנוהליבהתאם

הפרשייתווספוהפוליסהפרטיבדףהנקובהלפרמיה(ב)
לביןבפוליסההנקובהב0י0יהמדדביןלמדדהצמדה
.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידועהמדד

.הפרמיותתשלוםאתלהפסיקלבקשיוכלהעמית(ג)
הפרמיותאתלחדשיהיהוניתןבתוקףתישארהפוליסה

.בתוקףשהפוליסהובתנאיעתבנל
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תשלוםאיייחשבלאביטוחחוזהבחוקהאמוראףעל(ד)

חוזהחוקפיעלביטוחדמיתשלוםכאיבמועדהפרמיה
הפוליסהאתלבטלרשאיתתהיהלאוהחברההביטוח
שלא,הביטוחתקופתתוםולפניהפוליסהתקופתבמהלך

.12בסעיףבאמורהעמיתבקשתלפי
במשרדילשלםישההפקדותאתאוהפרמיותאת(ה)

גםהפרמיותאתלשלםניתן.בפוליסהכמצוין,החברה
לחשבוןישירותפרמיותלתשלוםלבנקקבעהוראתידי-על

אתהחברהתראהכזהובמקרה(שיקיםשירות)החברה
.כתשלומה,הפרמיהבסכוםבבנקהחברהחשבוןזינוי

תרשםהביטוחסוכןאצלשהתקבלהפרמיהאוהפקדה(ו)
סוכןאצלהתקבלהבוהעסקיםביוםהפוליסהבחשבון
.התחיקתיההסדרלהוראותבכפוףהביטוח

באחתשלאהפקדהאופרמיהלקבלהחברהה0נמת(ז)
כךלנהוגכהסכמתהתתפרשלא,לעילהמפורטותהדרכים

.כלשהםאחריםבמקריםגם
ואילךמנאןההפקדותאתלשנותהעמיתרשאיעתבכל(ח)

.קצבהלתוכניתוביןהוניתלתוכניתביןהפרמיותשל

בפוליסהניהולדמי-4סעיף
שנתיבשיעורהמצטברמהחסכוןניהולדמיתגבההחברה(א)

ייגבוהמצטברמהחסכוןהניהולדמי.%2עדשל
.השקעהמסלולבכלהמצטברמהחסכון

יהאהמצטברהחסכוןניהולדמיוגבייתחישובאופן(ב)
מעתשיחולונפיהתחיקתיהה0דרלהוראותבהתאם

.לעת
חודשייםבתשלומיםייגבוהמצטברהחסכוןניהולדמי(ג)

.החודשבסוףהנכסיםמיתרתחודשכלבסוףרצופים
.שייגבוהניהולדמיבגובהיופחתהמצטברהחסכון

והפרמיהההפקדהשערוך-5סעיף
במסלוליותושקעלחיסכוןתועברהפרמיהאוההפקדה(א)

.ההשקעה
בחשבוןתירשםלתוכניתששולמהפרמיהאוהפקדה(ב)

אוהביטוחבחברתהתקבלהבוהע0קיםביוםהפוליסה
זקיפת.(ו)3ב0עיףלאמורבכפוףהביטוחסוכןאצל

הפרמיהאוההפקדהבגיןההשקעותלתיקהרווחים
.רישומהמועדשלאחרהראשוןהע0קיםביוםתעשה

ודיווחחשבונותניהולהשקעות-6סעיף
להלן)השקעותמסלוליבכלתבוצענהההשקעות(א)

כפי,מסלולכלשלולמדיניותלתקנותבהתאם("ההשקעות"
השקעותמיתרבנפרדתנוהלנה,המפקחי"עשאושר
לתקנותבהתאםנפרדיםחשבונותלגביהםוייערכוהחברה

מסלוללפתוחרשאיתהחברה.הענייןלפיההשקעהדרכי
לשנותאוקייםהשקעהמסלוללסגור,חדשהשקעה
,פתיחהעלהודעה.השקעהמסלולשלהשקעהמדיניות
להלןבמפורטתינתן,באמורבמדיניותשינויאו,סגירה
.9סעיף

מיאוהחברהידיעליעשומקצתןאוכולןההשקעות(ב)
לפי(ל"בחואובישראלקשוריםגופיםלרבות)מטעמה
תוךמקצועיותמידהאמותפיעל,הבלעדידעתהשיקול

וכלענייןכללהעדיףומבליובסינוניםבתשואותהתחשבות
.התונניתבמסגרתהעמיתיםכללשלעניינםפניעלשיקול
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,מכירה,קניהפעולותעתבכללבצערשאיתהחברה(ג)
בנכסיםאחרתעסקיתפעולהכלאו/ונכסיםשל,השאלה

לקנותאוליצורלרבות,השקעהמסלולבגלהמופקדים
בתקנותהקבועיםבשיעורים,אופציותולאועתידייםחוזים

צדדיםעםועסקאותלבורסהמחוץעסקאות,ההשקעה
תבואאשרהוראהכלאולתקנותבכפוףוהכול,קשורים
הפוליסותבעלילטובתמתאיםלהשיראהנגל,במקומן

.והעמיתים
כךתיעשהאופציותולאועתידייםחוזיםשלקניהאו/ויצירה(ד)

,עתידיםחוזים)ב0י0נכסבמונחיהכוללתשהחשיפה
במדיניותמהמוגדרתחרוגלא(ב0י0נכ0,אופציות
.המסלולשלההשקעה

ההשקעהמסלול-7סעיף
אופןאתהעמיתיקבע,לפוליסהההצעההגשתבמועד(א)

יהיואשרההשקעהמסלולילפי,בפוליסהההשקעה
.הבחירהבמועדפתוחים

אוההפקדהחלוקתאתלשנותהעמיתרשאיעתבנל(ב)
יהיואשר,השוניםההשקעהמסלוליביןהעתידיתהפרמיה
בכתבהודעהכךעלשנתןובתנאי,השינויבמועדפתוחים
.(ד)13בסעיףלאמורובנפוף(ג)15ב0עיףבאמור

כספיםומימושמסלוליםביןכספיםהעברת-8סעיף
לכספיםבאשרהשקעהמסלוללשנותהעמיתביקש(א)

עלשנתןובתנאי,כןלעשותרשאייהא,בפוליסהצבורים
לאמורובכפוף(ג)15ב0עיףבאמורבכתבהודעהכך

.(ד)13בסעיף
12-בפעמיםמארבעלמעלה'אב0עיףכאמורהעמיתפעל(ב)

כאמורשינויאוהעברהבכלמעברבקנסיחויב,חודשים
ייזקףהמעברקנס.המועברמה0נום%25.0שלבשיעור
.מועבריםהכספיםממנוההשקעהלמסלולבמלואו

סגירתעקבלמשנהואחדהשקעהממסלולכספיםהעברת(ג)
ההעברותמארבעכאחתתחשבלא,השקעהמסלול

.לעילב0עיףהאמורות
למסלולהשקעהממסלולהמופקדיםכ0פיםהעברת(ד)

ימישלושהתוךייעשו,הכ0פיםומימושאחרהשקעה
לקבלתובנפוףהעמיתהודעתמתןלאחרעסקים

יזוכוהמופקדיםהכ0פים.(ג)15ב0עיףכאמורהמסמכים
הע0קיםליוםעד,מועבריםהםממנוהמסלולבתשואת
המסלוללתשואתזכאיםויהיו,בפועלההעברהליוםשקדם
הועברושבוהראשוןהע0קיםמיוםהחלהועברואליו

.הכ0פים

השקעהמסלולישלוסגירהפתיחה-9סעיף
למסלוליםבמקבילחדשיםמסלוליםלפתוחרשאיתהחברה(א

.המפקחבאישור,הקיימים
מסלוללסגור,המפקחלאישורבנפוף,רשאיתהחברה(ב)

.השקעה
הבאותוהדרכיםמשתיבאחתיתבצעהסגירהאופן(ג)

.חדשותלהפקדותסגוריהיהההשקעהמסלול-
הכ0פיםדהיינו,לחלוטיןסגוריהיהההשקעהמסלול-

השקעהלמסלוליועברוהשקעהמסלולבאותוהצבורים
.אחר
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כספיםלהפקדתחלופיהשקעהמסלוללקבועמהעמית(ד)

כן.הענייןלפי,הנסגרמהמסלולהצבירהולהעברתחדשים
השקעהמסלולקבעלאוהעמיתבמידהכיבהודעהיפורט
הכספיםיושקעוההודעהממשלוחיום30תוךחלופי

.הנללייםבתנאים1בסעיףכמוגדרהמחדלברירתבמסלול
תשלחהחברה,ההשקעהמסלולשינוילאחרמקרהבכל

.השינויביצועממועדיום30בתוךהשינויבדברהודעה
ייחשבשהואכלהשקעהמסלולשלהשקעהמדיניותשינוי(ה)

.חדשמסלולופתיחתההשקעהמסלולכסגירת
מסלולבגלההשקעהמדיניותמגבולותזמניתחריגה(ו)

איאו,רצופיםיום30עלעולהשאינהלתקופההשקעה
30עדשלבתקופהההשקעותמדיניותבהוראותעמידה

כחריגהתיראהלאההשקעהמסלולפתיחתמיוםיום
.ההשקעותממדיניות

השקעהבמסלולההשקעהבמדיניותחריגהשלבמקרה(ז)
החריגהתתוקן,יום30עלכאמורהעולהשהואכל

המסלולנכסילנזילותבכפוףאךמידיבאופןכאמור
.השוקותנאי

,יום45-למעבר,מהותיתוהינה,החריגהנתמשנה(ח)
.תיקונהאופןועלהחריגהעללמפקחהחברהתדווח

למשיכההמצטברהחסכון-10סעיף
,המצטברלחסכוןשווהיהאלמשיכההמצטברהחסכון(א)

.4ב0עיףכאמורהמצטברהחסכוןניהולדמיבניכוי
-הננסהמסתקנותפ"עלמשיכההמצטברהח0נוןחישוב(ב)

.התוכניתשלהמיוחדיםבתנאיםמפורטים
עסקיםימי4תוךישולםהכולללמשיכההמצטברהח0נון(ג)

ההסדרלהוראותבכפוף,לשלמוהחברהשתתבקשמהיום
.התחיקתי

המצטברהחסכוןחישוב-11סעיף
תהיהבוהראשוןהעסקיםיוםלמעט,ע0קיםיוםמדי(א)

שלחישובהחברהתבצע,ההשקעהבמסלולפעילות
אחידשעריהיההמסלוליםלכל.המסלוליםלכלתשואות

.למכירהקניהביןהבדלללא
הה0דרלהוראותבהתאםיומיבאופןתחושבהתשואה(ב)

.לעתמעתשיחולונפי,התחיקתי
כל,לעילהתשואהפיעלוישוערךיחושבהמצטברהחסכון(ג)

נ0פיובוהנכסיםבגיןשחושבההתשואהלפימסלול
להוראותבהתאםתתבצעהתשואהזקיפת.מושקעים
.לעתמעתשיחולונפיהתחיקתיהה0דר

הפוליסהתנאיפיעלתשלום-12סעיף
הכנסהמ0לתקנותובכפוף,הפוליסהתקופתבתום(א)

החי0נוןאתלעמיתהחברהתשלם,התחיקתיוההסדר
לתוכניתהמיוחדיםבתנאיםכמוגדרלמשיכההמצטבר
.קצבה/להוןהביטוח

לאמורובהתאם,בתוקףהפוליסהבהיות,העמיתבמות(ב)
המצטברהחסכוןאת,למוטבהחברהתשלםלהלן

.10ב0עיףהאמוריםהתנאיםפיעללמשיכה
לחברהבכואבכךעללהודיעהמוטבחייב,העמיתבמות(ג)

.לונודעשהדברלאחרהאפשריבהקדם

881נספח

ובמוגדרהתחיקתיוההסדרהננ0המ0לתקנותבנפוף(ד)
הביטול.קצבה/להוןהביטוחלתוכניתהמיוחדיםבתנאים
.לחברההאמורהההודעהמסירתעםלתוקפוייכנס

המגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמגלתנכההחברה(ה)
.זופוליסהתנאיפי-על,המוטבאו,מהעמיתלה

הבקשהבעתהחברהלהסכמתובנפוףהעמיתבקשתלפי(ו)
את,לעמיתהחברהתשלם,התחיקתיהה0דרולהוראות
חודשייםתשלומיםשלבדרךלמשיכההמצטברהח0נון
.שתיקבעלתקופה

הלוואות-13סעיף
החסכוןמתוךהלוואהמהחברהלבקשרשאיהעמית(א)

.התחיקתיהה0דרלהוראותובכפוףלמשיכההמצטבר
אשרהריביתשיעוריולפיהתנאיםלפיתינתןההלוואה(ב)

בתנאיוזאת,ההלוואהמתןביוםהחברהידיעלייקבעו
להסדרבכפיפות,לעמיתההלוואהמתןאישרהשהחברה
.התחיקתי

מקרהבכלאו,כלשהימסיבה,הפוליסהביטולשלבמקרה(ג)
למשיכההמצטברהחסכוןאתלשלםהחברהנדרשתבו
,למשיכההמצטברהחסכוןמסכוםתקוזז,ממנוחלקאו

.ביטוחחוזהלחוקבכפוף,ההלוואהיתרת
ההשקעהמסלוליאתלשנותרשאייהיהלאהעמית(ד)

,למשנהואחדממסלולכ0פיםלהעביראו/ו,בפוליסה
יתרתשלמלאלהחזרועדההלוואהקבלתלאחר

שלמראשאישורכךעלקבלוכןאםאלא,ההלוואה
.בכתבהחברה

המוטבקביעת-14סעיף
-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברההעמיתמותבמקרה(א)

.בפוליסההרשוםלמוטבורקאך,הפוליסהתנאיפי
השינוי.בפוליסההרשוםהמוטבאתלשנותרשאיהעמית(ב)

עלבכתבהוראהלהשנמסרהלאחררקהחברהאתיחייב
.בפוליסהידה-עלנרשםוהוא,העמיתבחתימת,כך

בקביעהמוטבלקבועזכאיהעמיתיהיהלאמקרהבשום(ג)
הסכמתהאתמראשלכךיקבלאםאלא,חוזרתבלתי
.החברהשלבנתב

הרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתהחברהשילמה(ד)
פי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם,בפוליסה
צוואתופי-עלוביןהעמיתבחתימתבכתבהוראה

,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטביתידי-עלהמאושרת
וכלפיאחדאותוכלפיחבותמכלמשוחררתהחברהתהא

.במקומושיבואמיוכלעזבונוהעמית

לחברההודעות-15סעיף
,המוטבאוהעמיתשלוההצהרותההודעותכל(א)

ורקאךימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתימסרנה
באחדאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדהלחברה
אחרתבכתובתאו,הארץברחביהחברהשלמסניפיה
אם)לזמןמזמןלעמיתבכתבהחברהתודיעשעליה
רקלתוקפויכנסבתנאיהאובפוליסהשינויכל.(תודיע

מתאיםרישוםורשמהבכתבלכךהסכימההחברהאם
.בפוליסהכךעל
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פנייהש
לפי,והעמיתהחברהחייבים,כתובתשינוישלמקרהבכל(ב)

ידיייצאוהצדדיםאולם.בכוזבכךעללהודיעהעניין
הידועההאחרונהלכתובתהודעותיהםבמשלוחחובתם
.להם

מסלוליביןלהעברההנוגעותהעמיתמאתהוראות(ג)
כלאו/ופדיון,השקעהלמסלוליחלוקהשינוי,השקעה
.בכתביועברו,מופקדיםלכספיםהנוגעתאחרתהוראה

נוספיםתשלומים-16סעיף
הממשלתייםהמסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהעמית

על,הפרמיותעלהמוטליםאוהפוליסהעלהחליםוהעירוניים
מחויבתשהחברההאחריםהתשלומיםכלועלהחסכוןסכומי
בתאריךקיימיםהאלההמ0יםאםבין,הפוליסהלפילשלם
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או,קיומהתקופתבמשךעליהיוטלואםוביןהפוליסההוצאת
.התחיקתיההסדרלהוראותובכפוףלתשלוםעדאחרזמןבגל

השיפוטמקום-17סעיף
ורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות
.ישראלבמדינתהמו0מניםהמשפטבתיבסמכות

כללי-18סעיף
לביןהפוליסהשלהנללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה
בהתאמההמסויםהנספחתנאייחולו,מסויםנספחשלהתנאים

.הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקישארועל
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