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  "קו הבריאות"תקנו	 קופת גמל 

  קופת גמל לתגמולי� לשכירי� ולעצמאי�

  

 –המנוהלת בנאמנות על ידי קו הבריאות , הינה קופת גמל לתמלוגי�" קו הבריאות"קופת גמל 

200833�51. פ.ח(מ "חברה לניהול קופות גמל בע�� המפורטי� ובהתא� לכללי� ולתנאי) 5

  .קתיבתקנו	 זה ולהסדר התחו

 הגדרות

  הגדרות 1

  �דהיינו, בפרק זה תהיה למונחי� הנזכרי� להל� המשמעות הנקובה לציד�

פקודת מס , �2005ה"התשס, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי�    �ההסדר התחוקתי
, )כללי� לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה , )נוסח חדש(הכנסה 

המסדירי� את אופ� ,  הוראות אחרי�צווי� ו, תקנות,  וכל חוק1964 –ד "תשכ
  ;כפי שיהיו בתוק& מזמ� לזמ�, ניהול קופת התגמולי�

  
  

או החברה /החברה ו
�המנהלת   

ובכלל , לרבות המוסמכי� מטעמה, מ" חברה לניהול קופות גמל בע�קו הבריאות 
  .זה מנהל העסקי� או המוסמכי� מטעמו א� הוסמכו לעניי� זה

  
  

או /קופת התגמולי� ו
�ופה הק  

, ידי החברה המנהלת�המנוהלת על, 301שמספרה , "קו הבריאות"קופת גמל 
  .בהתא� להוראות תקנו� זה וההסדר התחוקתי

  
  

  .�2005ה"התשס, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי�   �חוק קופות גמל 
  
  

  .חשבונות הקופה בה� יופקדו כספי עמיתי� לפי תקנו� זה  �חשבונות /חשבו	
  

  .�1964ד"התשכ, )כללי� לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה   �תקנות מס הכנסה 
  
  

  .כהגדרת המונח בחוק קופות גמל  �קופת גמל לתגמולי� 
  
  

פי תקנונה רשאי �ואשר על, קופת גמל שמנוהלי� בה מספר מסלולי השקעה  �קופת גמל מסלולית 
  . יושקעו כספיוהעמית לבחור מתוכ� את מסלולי ההשקעה שבה�

  
   .אפיק השקעה לכספי העמיתי� המאופיי� במגבלות השקעה שנקבעו בתקנו� זה  �מסלול השקעה 

  
  .כהגדרת המונח בחוק קופות גמל  �תגמולי� 

  
  

ביטוח וחסכו� במשרד האוצר או מי שסמכותו הועברה , הממונה על שוק ההו�  �הממונה 
  .פי חוק�אליו על

  
  

מבטח בהתא� , �1981א"התשמ, )רישוי(קאי בהתא� לחוק הבנקאות תאגיד בנ  �מנהל עסקי�
מנהל תיקי� כמשמעותו , �1981א"התשמ, להוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח

, בחוק הסדרת העיסוק בייעו, השקעות ובניהול תיקי השקעות) ב (8בסעי& 
 והכל בי� באר,, ותאגיד שעיסוקו העסקי שוק ההו�, חבר בורסה, �1995ה"התשנ

  ל"ובי� בחו
  מנהל רשות
� המיסי�   

  .פי חוק�או מי שסמכותו הועברה אליו על, מנהל רשות המיסי�
  



  מאושר על ידי משרד האוצר אג� שוק ההו�
4.2.2009 

  

2

  
  .כהגדרת המונח בחוק קופות גמל   �מעביד 

  
  

מי שרשומי� על שמו כספי� ברישומי קופת גמל או מי שזכאי לקבל כספי�    �עמית 
  .למעט מוטב, מקופת גמל

  
  

  .בחוק קופות גמלכהגדרת המונח    �עצמאי �עמית
  
  

  .כהגדרת המונח בחוק קופות גמל   �שכיר �עמית
  
  

  .כהגדרת המונח בחוק קופות גמל  �מוטב 
  
  

  . לחוק קופות גמל16שהינו תקנו� הקופה כמשמעותו בסעי& , מסמ- זה   �או התכנית/התקנו	 ו
  
  

  

נה  בהתא� לכל שינוי וישת, כל האמור בתקנו� זה כפו& להסדר התחוקתי כפי שיהיה בתוק& מעת לעת
  .שיחול בהסדר התחוקתי

 
מובהר בזה כי בכל מקרה של סתירה בי� האמור בתקנו� זה לבי� האמור , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל

  .בהסדר התחוקתי יגבר ההסדר התחוקתי

  :כללי 2

  ".קו הבריאות"  קופת גמל  �ש� הקופה  2.1

המיועדת לעמיתי� , ושג בחוק קופות גמלכמשמעות המ, הקופה היא קופת גמל ענפית לתגמולי� 2.2

המשתייכי� לחטיבת האחי� והאחיות בבתי החולי� וכל איגוד מקצועי אחר שיבוא במקומה 

  .או במעמד עצמאי/במעמד שכיר ו

י העסקי� /ידי מנהל�יבוצעו על, כל הפעולות הדרושות לניהול עסקי החברה המנהלת והקופה 2.3

או כל גו& אחר שהחברה המנהלת תבחר /רה המנהלת וידי החב�או הגופי� שהוסמכו לכ- על/ו

  .להתקשר עימו

  :מהות ומטרת הקופה 3

המיועדת לתשלו� תגמולי� , כמשמעות המושג בחוק קופות גמל, הקופה היא קופת גמל ענפית

או לכל /המשתייכי� לחטיבת האחי� והאחיות בבתי החולי� ו, עצמאיי��שכרי� ולעמיתי��לעמיתי�

 .שיבוא במקומהאיגוד מקצועי אחר 

 איסור העברה ושיעבוד 4

  .זכויות העמית בקופה אינ� ניתנות להעברה לאחר או לשעבוד לאחר

 איסור הפליה 5

החברה . הזכויות לגבי העמיתי� יהיו שוות ולא תהיה הפליה בי� העמיתי� באותה קופה

 .יההמנהלת תפעל לטובת עמיתיה בלבד ולא תעדי& כל עניי� וכל שיקול על פני טובת עמית
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 הצטרפות עמית לקופה 6

או /או במרפאה ו/העובד בבית חולי� ו, זכאי להצטר& לקופה כל עובד שהינו אח או אחות 6.1

או המיוצג על ידי הסתדרות האחיות חטיבת האחי� והאחיות בבתי החולי� /ו, בקהילה וכדומה

  . או כל איגוד מקצועי יציג לעובדי� במקצועות אלה/ו

ימלא את מסמכי ההצטרפות , או כעמית עצמאי לקופה/יר והמעוניי� להצטר& כעמית שכ 6.2

או למנהל העסקי� או גו& אחר /יחתו� עליה� וימסר� לחברה המנהלת ו, בדייקנות ובשלמות

  .שיוסמ- על ידה בצירו& כל המסמ- הנחוצי� לצור- אישור הצטרפותו

  .מסמכי ההצטרפות של עמית שכיר ימולאו וייחתמו על ידי העמית ומעבידו  6.3

למעט א� הקופה הודיעה , אד� שאושרה הצטרפותו יהיה עמית בקופה ע� הפקדת כספי� בקופה  6.4

  . לו בכתב אחרת

 חובות העמית 7

עמית יהיה חייב למלא את כל החובות החלות עליו בהתא� להוראות ההסדר התחוקתי ולתקנו�  7.1

 .זה

 בקופה וקשריו ע� הקופה    ר- חברותועמית יהיה חייב למסור לחברה כל פרט שיידרש על ידה לצו 7.2

 .בדייקנות ובשלמות

במקרה כאמור יהיה . עמית יהיה רשאי למנות מוטבי� לעניי� זכויותיו הנובעות מחברותו בקופה 7.3

מספרי תעודות הזהות שלה� ופרטי� , העמית חייב להודיע לחברה המנהלת את שמות המוטבי�

   .ה או בדר- אחרת להנחת דעת הקופהבי� בטופס שיומצא לו על ידי הקופ, אחרי� כפי שיידרש

עמית שהוראותיו לעניי� זכויותיו בקופה לאחר פטירתו כלולות בצוואה מאוחרת למועד מסירת  7.4

לא הודיע העמית לחברה בכתב על קיו� . יודיע על כ- לחברה בכתב, כתב מינוי המוטבי� לקופה

  .זכויותיה�יראו את רישו� מינוי המוטבי� הקיי� בחברה כקובע את , הצוואה

 .האמור לעיל מתייחס לזכויות העמית הנובעות מצבירת כספי התגמולי� בלבד 7.5

 –יהיו היורשי� על פי די� בי� א� על פי צו ירושה ובי� א� על פי צו קיו� צוואה , לא מונו מוטבי� 7.6

 .הזכאי� לכספי העמית בקופה

  

 הפקדות לקופה 8

יעשו באופ� , ית שכיר ובי� של מעבידבי� של עמ, בי� של עמית שכיר עצמאי, הפקדות לקופה 8.1

 .ובמועדי� כקבוע בהסדר התחוקתי

עמית שכיר ומעבידו יהיו חייבי� בהפקדות לקופה בהתא� להסדר התחוקתי בשיעור כמוסכ�  8.2

ההפקדה תהיה מורכבת מסכו� שינוכה על ידי המעביד ממשכורתו של . בי� העמית לבי� מעבידו

התשלומי� לקופה יתקבלו במזומני� . ביד בעבור העמיתוכ� סכו� שישתל� על ידי המע, העמית

 .בלבד

 . בהתא� להוראות ההסדר התחוקתי, הפקדת עמית עצמאי לקופה תהיה במזומני� בלבד 8.3
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 ניהול חשבונות העמיתי� ומדיניות השקעת כספי� 9

ידאגו לניהול תקי� של חשבונות נפרדי� לכל , או מנהל העסקי� הפועל מטעמה/החברה המנהלת ו 9.1

, ית ועמית בהתא� למעמדו בקופה וירשמו בה� כל הכספי� העומדי� לזכותו של כל עמיתעמ

בניכוי הוצאות ניהול הקופה , לרבות חלקו ברווחי� או בהפסדי� הנצברי� בקופה מדי חודש

 .הוצאות ביטוח ותשלומי� לעמית או לפקודתו, ותיק הנכסי� שלה

, חברה המנהלת בנאמנות עבור העמיתי�החברה המנהלת תחזיק את נכסי הקופה ואת נכסי ה 9.2

ותשקיע את הכספי� שיצטברו בחשבונות האישיי� של העמיתי� בהתא� למדיניות ההשקעות 

כפי שתיוש� בהחלטות ועדת ההשקעות של החברה ,אשר תיקבע על ידי דירקטוריו� החברה

על ידו מעת ובהתא� למסלול ההשקעה  אשר נבחר על ידי העמית בעת הצטרפותו או כפי שייבחר 

 .והכל בכפו& להסדר התחוקתי, ג בתקנו� זה.10בהתא� לאמור בהוראות סעי& , לעת

  מסלולי השקעה ונהלי� 10
 

 �כול� או חלק� , במסגרת תקנו� זה תקיי� החברה המנהלת את מסלולי ההשקעה המנויי� בסעי& זה

בלות והמסגרות על פי כאשר המג,  לרבות סגירה של מסלול בפני הפקדות חדשות–על פי שיקול דעתה 

וראות ההסדר התחיקתי החלות על הקופה והחברה המנהלת יחולו על כל מסלול בנפרד וכ� על כל ה

  .מסלולי� ביחדה

  
  : מסלולי ההשקעה

בהתא� , בו יושקעו נכסי המסלול על פי התפתחויות בשוק ההו� –מסלול קו הבריאות גמל כללי   .א

 .בכפו& להנחיות הרלבנטיות בהסדר התחיקתילשיקול דעתה המקצועי של החברה המנהלת ו

ו יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעתה של החברה ב – סלול קו הבריאות ללא מניות מ  .ב

י הדירקטוריו� החברה וכפי שתיוש� בהחלטת ועדת ההשקעות של "המנהלת אשר תקבע ע

עה במניות במסלול זה לא תהיה השק. החברה בכפו& להנחיות הרלבנטיות בהסדר התחיקתי

 .או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור/או ניירות ער- המירי� ו/או אופציות ו/ו

  
  

 הוראות לניהול מסלולי השקעה
  

פעולות אלו תעשינה באמצעות . פעולות קניה ומכירה תעשינה עבור כל אחד מהמסלולי� בנפרד  .ג

 .ובכל מקרה לא תתבצענה במישרי� בי� המסלולי�, מנגנו� השוק

פי הוראות הדי� �למעט במקרי� בה� על, עברה בי� מסלול למסלול תתבצע במזומ� בלבדה  .ד

 .והחלטות החברה המנהלת נית� לבצע העברה בדר- אחרת

 .כל מסלול יהיה חשבו� בנק וחשבו� ניירות ער- נפרדל  .ה

בסו& השנה . כאילו היה קופת גמל נפרדת, דיווח החודשי לממונה יעשה בגי� כל מסלול בנפרדה  .ו

פרטי� רלוונטיי� לכל מסלול יוצגו . בתוספת ביאורי� רלוונטיי� לכל מסלול, וגש מאז� מאוחדי

 .ג� בסקירת המנהלי�

בהתא� , כאילו היה קופה נפרדת, התשואה החודשית תחושב על ידי הקופה לכל מסלול בנפרד  .ז

  .להוראות ההסדר התחיקתי
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  הצטרפות למסלול השקעה וביצוע שינויי�

 

מהו , על גבי בקשת ההצטרפות לקופה, כעמית לקופה יודיע לחברה המנהלתהמבקש להצטר&   .ח

או , בו בחר, מבי� מסלולי ההשקעה האפשריי� על פי הוראות תקנו� זה, מסלול ההשקעה

בהתא� לאמור בטופס , לחילופי� יודיע על אופ� חלוקת ההפקדות החודשיות בי� מסלולי הקופה

  . � להוראות ההסדר התחוקתיההצטרפות על פי הוראות התקנו� ובהתא

או א� לפי קביעת החברה המנהלת ההוראה שניתנה , לעיל' לא ניתנה הוראה כאמור בסעי& ח  .ט

יופקדו התקבולי� , תיקוני� להוראה מאת העמית/ אינה ניתנת לביצוע ולא נתקבלו הבהרות

 .אשר יוגדר כמסלול ברירת המחדל, בגי� העמית במסלול הכללי

בתוספת תוצאות , ור לעיל יחולו לגבי תקבולי� שיופקדו בגי� העמיתהוראות ההשקעה כאמ  .י

  .השקעת� על פי הוראות תקנו� זה

, עמית רשאי להורות לחברה המנהלת להעביר את כל היתרה בחשבונו האישי בקופה או חלקה  .יא

 בהתא� הוראה כאמור תתבצעבכתב. ב.10ממסלול אחד למסלול אחר בהתא� לאמור בסעי& 

  .על גבי טופס שיקבע על ידי החברה המנהלת,  באותה עתלהסדר התחוקתי

והיא תיעשה בהתא� להוראות , ה בקופהקענימית בי� מסלולי ההשפהעברה זו משמעה העברה   .יב

  .ההסדר התחיקתי

  . לא תבוצע הוראת ההעברה–הוראת ההעברה שניתנה אינה ניתנת לביצוע או אינה ברורה   .יג

חות את ביצוע הוראת העברה וזאת במקרה בו חברה המנהלת שומרת לעצמה את הזכות לדה  .יד

, בנוס&. אי� ביכולתה לבצע ההעברה כמבוקש על ידי העמית, עקב התנאי� השוררי� בשוק ההו�

ית א� תהיה הפסקת עמהחברה המנהלת שומרת לעצמה את הזכות לדחות את ביצוע בקשת ה

ת הקשורה ע� ניהול אביב או בכל בורסה לניירות ער- אחר�מסחר בבורסה לניירות ער- בתל

לאותה תקופה בה לא מתקיי� , מכל סיבה שהיא, )"בורסהה": להל�(השקעות החברה המנהלת 

הול שהתחייבה לספק יאו א� החברה המנהלת לא תוכל לספק את שירותי הנ/ו, מסחר בבורסה

לתקופת זמ� סבירה , או מכל טע� אחר שאינו בשליטת החברה המנהלת/סיבה שהיא ול מכ

הקופה תשל� לעמיתיה כספי�  על פי הקבוע . לארגו� מחדש ושלא תעלה על חודש ימי�הדרושה 

  .בהסדר התחיקתי

 

 

 כיסוי ההוצאות 11

החברה המנהלת רשאית לכסות את הוצאותיה על ידי ניכוי דמי ניהול מחשבונותיה� של 

  . כפי שיהיו מעת לעת, העמיתי� בהתא� לאמור בחוק קופות הגמל ובתקנות מס הכנסה

אשר לא יעלו על השיעור המקסימאלי , לפי הוצאות בפועל, חברה המנהלת תגבה דמי ניהולה

 . הקבוע בהסדר התחוקתי

 :משיכה והעברת כספי�, חלוקת רווחי� 12

קבוע בהסדר בהתא� ל, או ההפסדי� הנצברי� יחולקו לחשבונות העמיתי�/הרווחי� ו 12.1

 .התחוקתי
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 החברה המנהלת ולהוראות ההסדר תעשה בהתא� לנוהלי, או העברת כספי�/משיכה ו 12.2

 . התחוקתי

המעסיק ייחשב כמי שהסכי� מראש לשחרר את הכספי� שנצברו בחשבו� הקופה לזכות  12.3

העובד והחברה המנהלת לא תידרש לקבל את הסכמת המעביד בעת בקשה למשיכה או 

  .אלא א� נקבע במפורש אחרת בהסדר התחוקתי, להעברת כספי�

, גמל אחרת�ביר לקופה כספי� שנצברו לזכותו בקופתעמית בקופה יהיה רשאי להע 12.4

  .והכל בהתא� להוראות ההסדר התחוקתי

בהתא� להוראות סעי& , הכספי� שנצברו בחשבונותיוישולמו , עמיתבמקרה של פטירת  12.5

  .  לתקנו� זה12

 

 תשלו� במקרה של פטירת עמית 13

י חברת "� סכומי� שישולמו עבמות עמית ישולמו סכומי� העומדי� לזכותו של העמית בחשבונותיו וכ

  :הביטוח במקרה בו היה העמית מבוטח כדלקמ�

  :במות עמית עצמאי תחולנה הוראות אלה  13.1

סכומי� העומדי� לזכותו של העמית בחשבונות החברה וכ� סכומי� שישולמו על ידי חברת 

  :הביטוח במקרה בו היה העמית מבוטח ישולמו כדלקמ�

שבה� ציי� את מי ,  התקבלו בחברה לפני פטירתועמית לחברה הוראות בכתב אשרנת�  13.1.1

הוראות ": להל�(שיקבל לאחר פטירתו את הסכומי� שיעמדו לזכותו בחשבונות החברה 

. תבצע החברה את הוראת מינוי המוטבי�,  לעיל7כמפורט בסעי& , )"מינוי מוטבי�

נפטר  .�יחולקו הסכומי� באופ� שווה ביניה, נקבעו מוטבי� אחדי� ולא נקבעו חלקיה�

מוטב לפני העמית ולא ניתנה הוראת העמית בעת היותו בחיי� מה יעשה בחלקו של 

יחשב הדבר כאילו מעול� לא ניתנה הוראת מינוי המוטבי� לטובת המוטב , המוטב

הנפטר והחברה תשל� את הסכומי� העומדי� לזכותו של המוטב שנפטר למוטבי� 

ברה באי� מוטב נוס& תשל� הח .הנותרי� בהתא� לחלק� היחסי בכלל הסכומי�

 ; להל�13.1.5 או 13.1.4 או 13.1.3בהתא� לאמור בסעיפי� קטני� 

עמית שהוראת מינוי המוטבי� שלו ניתנה בצוואה ותארי- הצוואה מאוחר לתארי- מת�  13.1.2

 והדבר הובא לידיעת החברה לפני ביצוע הוראת מינוי –הוראת מינוי המוטבי� לחברה 

של� החברה למוטבי� הרשומי� בצוואה זו לאחר שימציאו ת, המוטבי� שבידי החברה

לחברה צו קיו� צוואה או העתק מאושר ממנו שנית� לקבל על ידי בית משפט או בית די� 

 .מוסמ- בישראל

, או א� לא נית� יהיה לבצע הוראת מינוי המוטבי�, לא נת� עמית הוראת מינוי מוטבי� 13.1.3

התא� לאמור בסעיפי� קטני� ופה בתשל� החברה את הסכומי� העומדי� לזכותו בק

 ; להל�13.1.5 או 13.1.4 או 13.1.3

 . של עמית שנפטר�למי שנתמנה על ידי בית המשפט מוסמ- בישראל להיות מנהל העיזבו 13.1.4

 או לא ניתנה לחברה הודעה על מינוי 13.1.3 כאמור בסעי& קט� �לא נתמנה מנהל עיזבו 13.1.5

אות� , ומדי� לזכותו בחשבונותיויהיו זכאי� לקבל מהחברה את הסכומי� הע, כזה

היורשי� המנויי� בצו ירושה של העמית שנפטר שנית� על ידי בית משפט או בית די� 

 כנקוב בצו �באות� החלקי� ביניה") היורשי� על פי די�: "להל�(מוסמ- בישראל 
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בתנאי שהיורשי� על פי די� המציאו לחברה העתק מצו הירושה המאושר על , הירושה

 .משפט או בית הדי�ידי בית ה

עמית שנפטר וציווה ליורשיו את הסכומי� העומדי� לזכותו בחשבונות החברה או  13.1.6

 �ולא נתמנה מנהל עיזבו") היורשי� על פי צוואה: "להל�(שציווה לה� את כל נכסיו 

יהיו היורשי� על פי הצוואה זכאי� לקבל ,  מפסקה זו לעיל12.1.3כאמור בסעי& קט� 

העומדי� לזכות� בחשבונות החברה באות� החלקי� ביניה� או מהחברה את הסכומי� 

באות� הסכומי� כאמור בצוואה בתנאי שהיורשי� על פי הצוואה המציאו לחברה 

העתק מאושר על ידי בית המשפט או בית הדי� של צו קיו� הצוואה שנית� על ידי בית 

 .משפט או בית די� מוסמ- בישראל

  

 

  : אלהבמות עמית שכיר תחולנה הוראות 13.2

  
לאחר פטירת עמית תשל� החברה את כספי התגמולי� שהצטברו לזכותו מהפקדותיו 

  . לעיל13.1לנהניו או ליורשיו כמפורט לגבי עמית עצמאי בסעי& , ומהפקדות המעביד

  

 רבתי לתקנו� זה משו� הכללת הסכומי� העומדי� לזכותו של הנפטר 13אי� בהוראת סעי&  14

  .ובחשבונותיו כחלק מעזבונ

  . וה� מחייבי� את העמית,שומי החברה יהוו הוכחה מכרעת לסכומי� העומדי� לזכות העמיתיר 15

 ביטוח חיי�  .13

והכל , בביטוח חיי� כהגדרתו בהסדר התחוקתי, לבטח את עמיתיה, א- לא חייבת, הקופה רשאית

 .באופ� ובתנאי� שתחליט עליה� ובכפו& לתנאי� המפורטי� בהסדר התחוקתי

 הלוואות לעמיתי� .14

לתת הלוואות לעמיתיה בכפו& להוראות ההסדר , א- לא חייבת, הקופה רשאית, במסגרת השקעותיה

 . התחוקתי ובהתא� למדיניות שתחליט עליה מעת לעת

  י עסקי�/מנהל .15

או ביצוע ההשקעות ולפעולות /י עסקי� לתפעול חשבונות העמיתי� ולניהול ו/החברה תתקשר ע� מנהל

, או של העמיתי� מול החברה/ פעולה נדרשת של החברה מול העמיתי� וכל. נוספות כפי שתמצא לנכו�

או הגופי� שהוסמכו לכ- /י העסקי� ו/ יבוצעו באמצעות מנהל11�14 �ו, 6�8לרבות כאמור בסעיפי� 

  .ידי החברה המנהלת�על

 פירוק .16

יתנהל בכפו& להוראות ההסדר , בי� מרצו� ובי� בצו של בית המשפט, הלי- פירוק קופת הגמל

 .התחוקתי

 שינוי תקנו	 .17

וזאת בכפו& לאישורי� , תקנו� זה דירקטוריו� החברה המנהלת יהיה רשאי להחליט על שינוי

  .פי ההסדר התחוקתי�הנדרשי� על



  מאושר על ידי משרד האוצר אג� שוק ההו�
4.2.2009 

  

8

 הודעות .18

כתובת באר, ומיקוד לש� משלוח , כל עמית יציי� בבקשה שהוא יגיש להתקבל כעמית  18.1 

לא מסר העמית . שינויי� שיחולו בההודעות אליו ויעדכ� הכתובת מעת לעת בהתא� ל

רשאית הקופה לראות את הכתובת הרשומה , כתובת באר, או לא עדכ� את כתובתו

 .במרש� התושבי� ככתובתו של העמית

הקופה לא תהיה חייבת לשלוח הודעות לעמית שלא מסר כתובת באר, לש� משלוח   18.2

 .ובתו במרש� התושבי�הודעות אליו או שאינו מתגורר בפועל בכתובת הרשומה ככת

תיחשב , משלוח הודעות לעמית בדואר רגיל לכתובת הרשומה במשרדי החברה המנהלת  18.3

 .כהודעה שהתקבלה על ידו

 

 מקו� שיפוט .19

תיער- בבית המשפט המוסמ- , כל התדיינות משפטית במחלוקות הנובעות מתנאי� אלה או הקשורה בה�

  .בתל אביב יפו

 
 


