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העברת ניהול מרצו� של קופות גמל לניהולה של מנורה מבטחי� גמל בע"מ ועל העברת מיזוג והודעה על 

לחוק הפיקוח על שירותי�  41מרצו� של קופת גמל לחברה מנהלת בהתא� לסעי� והו� מניות ניהול 

     2005 פיננסיי� (קופות גמל), התשס"ה

  

חקלאיי� ובלתי מקצועיי� בישראל אגודה שיתופית  "קר� הפיצויי� שליד קר� ביטוח ופנסיה לפועלי�

בע"מ", "קר� השלמת פיצויי� של קר� הביטוח והפנסיה של פועלי הבניי� ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית" 

") מתכבדות להודיע קופות הגמל" �"קופת פיצויי פיטורי� לעובדי� חקלאיי� שכירי� בע"מ" (להל� יחד � ו

  כדלקמ�: 

), כמציעה המועדפת במסגרת ממ"ג"" –נבחרה מנורה מבטחי� גמל בע"מ (להל�  2013ר, בינוא 20ביו�  .1

הלי& מכירת זכויות הניהול בקופות הגמל, המנוהלות על ידי קר� ביטוח ופנסיה לפועלי� חקלאיי� ובלתי 

גודה מקצועיי� בישראל אגודה שיתופית בע"מ וקר� ביטוח והפנסיה של פועלי הבניי� ועבודות ציבוריות א

מכירת זכויות הניהול והו� ") והמנהלות המעבירות החברותשיתופית בע"מ (בניהול מיוחד) (להל�: "

 .")קפ"פ" –(להל�  קופת פיצויי פיטורי� לעובדי� חקלאיי� שכירי� בע"מהמניות של 

ממ"ג, העברת זכויות  לבי�פ"פ ובעלי המניות בק בהתא� להסכ� בי� החברות המנהלות המעבירות .2

 להתבצע באופ� הבא:צפויות קפ"פ והעברת הו� המניות בל בקופות הגמל הניהו

העברת זכויות ניהול מרצו� בהתא� לנוהל העברת ניהול מרצו� של קופת גמל המנוהלת  .2.1

בנאמנות לחברה מנהלת אחרת בהתא� לחוק קופות הגמל, במסגרתה תבוצע העברת מכלול 

קר� הפיצויי� שליד קר� הביטוח ופנסיה הזכויות וההתחייבויות הקשורות בניהול� של (א) 

�) ו503לפועלי� חקלאיי� ובלתי מקצועיי� בישראל אגודה שיתופית בע"מ (מס' אישור מ"ה 

(ב) קר� השלמת פיצויי� של קר� ביטוח והפנסיה של פועלי הבניי� ועבודות ציבוריות אגודה 

 ממ"ג;) אל ניהולה של 856שיתופית בע"מ (מס' אישור מ"ה 

כויות הניהול מרצו� בהתא� לנוהל העברת ניהול מרצו� של קופת גמל לחברה העברת ז .2.2

מכלול הזכויות יועברו לחוק קופות הגמל במסגרתה  41מנהלת בהתא� לסעי, 

במקביל,  .לידי ממ"ג) 309 (מס' אישור מ"ה קפ"פשל וההתחייבויות הקשורות בניהולה 

 לידי ממ"ג. קפ"פיועבר מלוא הו� המניות המונפק של 

השלמת העברת הניהול ובכפו, לקבלת אישור הממונה על שוק ההו�, צפויות קופות הגמל לאחר מיד  .3

אל קופת הגמל "מבטחי� תגמולי�  ,נפרד כמסלול השקעה, כל אחת המפורטות לעיל להתמזג

(להל�: ) (בשמה לאחר המיזוג "מנורה מבטחי� תגמולי� ופיצויי�") 826 קופה אבופיצויי�" (מס' 

 אשר בניהול ממ"ג באופ� הבא:") גמל הממזגתקופת ה"

קר� הפיצויי� שליד קר� הביטוח ופנסיה לפועלי� חקלאיי� ובלתי מקצועיי� בישראל אגודה  .3.1

בש� בקופת הגמל הממזגת מסלול חדש תהפו& ל) 503(מס' אישור מ"ה  משיתופית בע"

, מס' אישור 826 " (מס' קופה אבקר� פועלי� חקלאי� � תגמולי� ופיצויי�"מנורה מבטחי� 

 );503מ"ה 
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קר� השלמת פיצויי� של קר� ביטוח והפנסיה של פועלי הבניי� ועבודות ציבוריות אגודה  .3.2

 בש�בקופת הגמל הממזגת מסלול חדש תהפו& ל )856שיתופית בע"מ (מס' אישור מ"ה 

, 826" (מס' קופה אב קר� פועלי בני� ועבודות ציבוריות � תגמולי� ופיצויי�"מנורה מבטחי� 

 );856 מס' אישור מ"ה

תהפו&  )309 (מס' אישור מ"ה קופת פיצויי פיטורי� לעובדי� חקלאיי� שכירי� בע"מ .3.3

קופת  – תגמולי� ופיצויי�"מנורה מבטחי�  בש�בקופת הגמל הממזגת מסלול חדש ל

 );309 , מס' אישור מ"ה826(מס' קופה אב עובדי� חקלאי�" 

בתקנו� קופת הגמל ת הגמל ותקנו� קופ יוחל,מיזוג, העברת זכויות הניהול והשלמת ה לצור& .4

 . תחדלנה להיות קופות גמל ענפיות באופ� שבו ה�הממזגת, 

לכל  יחול כמפורט לעיל, קופות הגמל,ומיזוג המועד המשוער להשלמת הלי& העברת הניהול מרצו�  .5

 מיזוגי� בפועלהעברת הניהול וביצוע ה . השלמת הלי&2013במהל& הרבעו� השלישי בשנת  המאוחר,

 , בי� היתר, לקבלת אישור הממונה על שוק ההו�, ביטוח וחיסכו� במשרד האוצר. י�כפופ

קופות הגמל ובשל העברת תפעול קופות הגמל ומיזוג החל ממועד השלמת הלי& העברת הניהול מרצו�  .6

השלמת לאחר  בפרטיו לצפות יהיה נית�, שחדש חשבו� מספר לקבל צפוי הנ&לבנק הפועלי� בע"מ, 

  .www.menoramivt.co.il באתר המידע בקיוסקההלי& 

עד בכל שאלה בנוגע להעברת זכויות הניהול בקופות הגמל נית� לפנות לחברות המנהלות המעבירות  .7

   .03�9298535בטלפו�  השלמת העברת זכויות הניהול בקופות הגמלמועד ל

הינ�: מנורה מבטחי� גמל וג והשלמת המיזפרטי החברה המנהלת לאחר העברת הניהול מרצו�  .8

; כתובת אינטרנט: 03�7608766*; פקס: 5565; טל': 52520, מיקוד 1929בע"מ, ת.ד. 

www.menoramivt.co.il :כתובת דואר אלקטרוני ;.ilccgemel@menoramivt.co . 

הקיימי�  זכויות העמיתי�זכויות העמיתי� בקופות הגמל שניהול� יועבר מרצו� יישארו ללא שינוי.  .9

. כ& ג� רציפות זכויות העמיתי� הקיימי� והמועברי� המתמזגות ישמרו בקופות הגמל והמועברי�

ת על ידי המנוהל, תהממזגהקופה אל תו&  קופות הגמללבד השינוי מעצ� מיזוג שמר ללא שינוי, ית

  בנאמנות.  ממ"ג

להעביר את כספיו  ,להמשי& ולהפקיד כספי�לכל עמית בקופות הגמל שמורה הזכות, בכפו, לכל די�,  .10

 קופת גמל אחרת על פי בחירתו.מסלול השקעה או בקופות הגמל לכל 

� הוראות ו, כחברה המנהלת, ליישממ"גכחלק מהערכות  כי�נערהמפורטי� לעיל,  י�המיזוגכל  .11

    קופת גמל אחת מכל סוג.המחייבות חברה מנהלת לנהל רק  ציההרגול

ת הגמל באתר ווהשינויי� המפורטי� לעיל, יפורס� תקנו� מעודכ� עבור קופ י�ע� השלמת המיזוג .12

  .www.menoramivt.co.il האינטרנט של מנורה מבטחי� גמל בע"מ שכתובתו
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  ד רב,בכבו

  

  

קר� בטוח ופנסיה לפועלי� חקלאיי� ובלתי 

, מקצועיי� בישראל אגודה שיתופית בע"מ

התאחדות האיכרי� בישראל (אגודה 

) וקר� הביטוח והפנסיה של תעותומאני

פועלי הבניי� ועבודות ציבוריות אגודה 

  שיתופית בע"מ (בניהול מיוחד).

  מנורה מבטחי� גמל בע"מ 


