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 (25-995200-2)ח.פ. עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ 

 קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים במכללות ובסמינרים

 

  הודעה על ביצוע שינוי מבניהנדון: 

שינוי מבני בקופה שבנדון )להלן  נעשהאנו מתכבדים להודיעכם כי בהתאם לדרישות החוק 
מאוגדת כקופת גמל שהיא גם היתה קרן ההשתלמות  בעבר"(. ברההח" או "הקרןגם: "

חברה בע"מ. חקיקה שנחקקה במסגרת הרפורמה בשוק ההון מחייבת קופות ותיקות 
את צורת התאגדותן, למבנה של חברה מנהלת, האמונה על  לשנותהמאוגדות באופן זה 

 ניהולן של קופות גמל בנאמנות עבור עמיתיהן. 

"( קובע כי על החוק)להלן: " 5992-רותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"החוק הפיקוח על שי
הקופות המאוגדות כחברה להיות מנוהלות בידי חברה מנהלת. בהמשך להוראת החוק, אגף 
שוק ההון במשרד האוצר פרסם נוהל ובו נקבע כי על כל קופה כזו לפנות לאגף שוק ההון 

 לקבלת אישורו לשינוי המבני הנדרש. 

ההשתלמות פעלה כמתחייב מהוראות החוק והנחיות אגף שוק ההון במשרד האוצר.  קרן
 1והושלם ביום  השינוי המבנילפיו בוצע אישור וקיבלה בהתאם הקרן פנתה לאגף שוק ההון 

 . 5911ינואר 

 הפוצלאשר של הקרן )הקופה התאגידית(, אורגניזציה -רה הבוצעכתוצאה מהשינוי המבני 
בנאמנות בידי שמנוהלת ( ולקופת גמל )קרן ההשתלמותופת גמל של ק לחברה מנהלת

הפרדה חשבונאית, משפטית ורישומית בין נעשתה החברה המנהלת. בעקבות השינוי המבני 
החברה המנהלת, נכסיה והתחייבויותיה לבין קופת הגמל, נכסיה והתחייבויותיה. כן בוצעו 

 ידית.שינויים והתאמות בתקנון ההתאגדות של הקופה התאג

 לגבי המסלול הרגיל המקנה זכאות ליציאה לשנת השתלמות

למעט שינויים העשויים לנבוע מהוראות מנגנון לאיזון מסלולי החסכון בקרן נותרו כשהיו, ו
אקטוארי שהוטמע בתקנון הקרן על פי דרישות אגף שוק ההון במשרד האוצר, זכויות 

ובכלל זה אין שינוי ואין  – וולא יפגע ללא שינוייישארו העמיתים בקופה )קרן ההשתלמות( 
פגיעה בשיעורי ההפרשות והחיסכון, בתקופות החיסכון, ברציפות הזכויות, ובזכויות 

 איזון האקטוארי בתקנון הקרן.הלמשיכת כספים וליציאה להשתלמות כפוף למנגנון 
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 יל במסלול הרג כמו כן על פי הנחיות אגף שוק ההון במשרד האוצר, חשבונות העמיתים
בהתאם לתשואת תיק ההשקעות של הקרן ובניכוי דמי ניהול החל מיום משוערכים 

1.1.5911. 

 "מישור"(  קרןלגבי המסלול המקוצר ) 

ללא  נשארומסלול מקוצר(  –זכויות העמיתים בקופה )"מישור " לגבי המסלול המקוצר, גם 
 .פגעונשינוי ולא 

 www.kereni.co.ilניתן לעיין בתקנון הקרן באתר האינטרנט של החברה המנהלת, 

: עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ. הכתובת, הוא שם החברה המנהלת
  .ללא שינוינותרו מספרי הטלפון והפקס וכתובת האינטרנט 

לטפל בכל ההיבטים משיך מהראשון, והבנק הבנק הבינלאומי להיות יך ממשמנהל העסקים 
 . הכתובת ומספרי הטלפון והפקס של הבנק נותרו ללא שינוי. הכספיים

שינויים והתאמות בתקנון ההתאגדות של הקופה התאגידית נעשו כמתחייב מהוראות הדין, 
גדות של חברה מנהלת )קרן ההשתלמות(, אשר פוצל לשני תקנונים נפרדים: לתקנון התא

המאוגדת כחברה בע"מ, ותקנון קופת גמל )קרן ההשתלמות( המוחזקת בנאמנות בידי 
 "(. התקנונים החדשיםהחברה המנהלת )להלן: "

העוסק במטרות  5בתזכיר ההתאגדות של החברה, בסעיף מידע על השינויים וההתאמות: 
זיק, לקיים ולנהל קופות גמל : "לייסד, להקים, להחהתווסף)א( 5החברה, בתחילת סעיף 

וקרנות השתלמות כפי שיותר לחברה על פי כל דין, ולעשות את כל הפעולות הדרושות למען 
במלואם  מוצגיםהתקנונים החדשים, עם פרטי השינויים וההתאמות שנעשו בהם,  כך;".

  .באתר האינטרנט של הקרן )ראו לעיל(
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